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Verslag Algemeen Bestuur 
Datum 01-06-2022 

Tijd 9:00 - 10:30 

Locatie Via teams 

Voorzitter Mark Boumans 

Toelichting Het AB vergadert digitaal. 

Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 

melden bij W. Stortelder 
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Opening en mededelingen 

De heer O. van Dijk en M. Besselink zijn afwezig. 

J. Bengevoord vraagt om de infographic in het Duits te laten vertalen. Actie Wilma. 

S. Veneman licht toe dat er geprobeerd is om met een gezamenlijke reactie van Oost 

NL te komen op de OAO notitie. Uiteindelijk is het een Achterhoekse reactie 

geworden om een tweetal redenen: 

➢ Wij zetten kritische kanttekeningen bij de uitgangspunten van het GNOE-

proces als zodanig, waarin enorme groeiambities worden samengetrokken 

met de aanpak van problemen op het huidige spoor.  

➢ Wij vinden het belangrijk dat als er een nut en noodzaak onderzoek in gang 

wordt gezet er een harde knip wordt gemaakt tussen dit onderzoek en een 

eventuele vervolgstudie naar tracés.  

Afgesproken wordt om de conceptreactie aan de AB-leden te mailen. Actie Wilma 

 

S. Veneman meldt dat volgende week vanuit 8RHK en Oost Gelre de save the date 

voor de Zwarte Cross wordt verzonden. 
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Stand van zaken belangstellenden voor Board en (vice)voorzitter thematafel 

(mondeling) 

Op 4 en 7 juli 's avonds zijn de gesprekken met de selectiecommissie gepland. 

J. Bengevoord geeft dat eerst alle colleges gevormd moeten worden, zodat iedereen 

in de gelegenheid is om te reageren. S. Veneman vult aan dat ook gekeken wordt naar 

een goede verdeling over de drie O’s. 

Afgesproken wordt om de strategen te informeren wanneer de brieven binnen 
moeten zijn. Actie Wilma 
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Belangstellenden voor de VNG-vacatures (mondeling) 

De VNG heeft de deadline voor aanmelding van kandidaten uitgesteld naar vrijdag 1 

juli. De deadline aanbevelingen van netwerken is uitgesteld naar vrijdag 2 september. 

Tot nu toe is er van enkelen bekend dat ze  belangstelling hebben. Aan de strategen is 

gevraagd W. Stortelder te informeren over wie waarvoor belangstelling heeft. Gezien 

het uitstel van de VNG kan de aanbevelingsbrief in het algemeen bestuur van 6 juli 

worden besproken.  
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A. Bronsvoort meldt dat ook voor de tweede termijn opnieuw moet worden 
gesolliciteerd. Dus dat ook graag ondersteunen door de Achterhoek. J. Bengvoord 
meldt dat dat niet geldt voor de commissie Europa. 
M. Boumans geeft mee ook lobby via andere kanalen als P10, M50, VNG Gelderland 
etc. te laten lopen. De keuze van de VNG is vaak lastig te volgen. 
J. van Oostrum meldt dat de P10 nu door Twente wordt ingevuld. Dat loopt goed. 
J. Bengevoord geeft mee ook strategisch na te denken over welke posities we willen 
hebben en daar gericht lobby op te zetten. Afgesproken wordt om dit te doen. Actie S. 
Veneman/ Joram van Donk 
Daarnaast is het van belang om vooraf onderling af te stemmen wie zich voor welke 
positie het best kandidaat kan stellen.  J. Bengevoord zal vanuit de selectiecommissie 
mee kijken. 
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Concept programma tweedaagse Regio Zwolle 1 en 2 september 

Akkoord. 
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Lobby 

J. Bengevoord geeft mee dat het Lentediner voelt als de Oost NL Borrel tijdens de 

Open Days. De vraag is of de aanwezige Kamerleden voldoende impact hebben en of 

het Lentediner in deze vorm voldoende oplevert. Niet iedereen had een geschikte 

tafelgast. Wellicht zijn de gemaakte afspraken ook op een andere manier te 

realiseren. Hij ziet graag een andere vorm. Overigens was het wel erg goed 

georganiseerd.  

A. Bronsvoort vond het Lentediner zeer geslaagd in de uitvoering. Maar mogelijk 
wordt het iets te voorspelbaar en moeten vernieuwen in de vorm. Aan haar tafel was 
er een zeer interessant gesprek. Met elkaar op pad gaan heeft ook meerwaarde. Maar 
dat kan ook op een andere manier. Complimenten. Opbrengst ook prima. 
M. Boumans complimenteert ook de organisatie, die zat goed in elkaar. Aanwezige 
Kamerleden waren enthousiast en bleven ook lang hangen het aantal was wel wat 
mager. Concept mag inderdaad wel vernieuwd worden. Lentediner zelf heeft nog wat 
naam en faam. Misschien volgende keer mini Zwarte Cross organiseren samen met de 
Feestfabriek. 
J. Bengevoord geeft aan dat we ook twee keer per jaar een bezoek kunnen brengen 
aan Kamerfracties. Een ander idee dat hem aanspreekt is om in de Achterhoek een 
soort van Koningshoevenontmoeting te organiseren. 
J. van Oostrum vindt het wel goed om zelf naar Den Haag te gaan en een eigen 
moment te creëren. 
Afgesproken wordt dat O. van Dijk gevraagd wordt na te denken over een 
vernieuwende vorm. Actie O. van Dijk/ J. van Donk 
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LEADER-Achterhoek in nieuwe NSP-periode 2023-2027 

Akkoord. 
 

6.a 
 

Voorstel vervolgopdracht ruimtelijk ontwerpatelier: opstellen integraal ruimtelijk 

perspectief voor de Achterhoek. 
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J. Van Oostrum vraagt hoe het ruimtelijke perspectief zich verhoudt tot het grote bod 

voor woningen vanuit de thematafel Wonen en Vastgoed. Het bod lag er al voordat de 

wethouders bij elkaar kwamen.  

S. Veneman antwoordt dat het voorstel juist bedoeld is om e.e.a. te zwaluwstaarten. 
Op dit moment worden we overvallen met brieven van Minister de Jonge. Terwijl we 
nog volop bezig waren -ook op verzoek van de provincie- met de regionale 
woonagenda. Dit doorkruist het proces en moest er voor 1 juni een basis bod liggen.  
Daarop hebben we alles op alles gezet om tot een realistisch bod te komen, ook door 
de thematafel naar voren te halen. Met name de 1/3 sociale huur is lastig. De ambities 
liggen ook uiteen. Omdat een aantal regio’s niet konden leveren heeft de provincie 
een eigen koers gekozen. Dat was frustrerend. 
 
Al met al is regie nu belangrijk om opgaven aan elkaar te verbinden. Daarvoor is dit 
voorstel. 
M. Boumans beaamt dit, maar met dit voorstelzijn we er niet. Er is ook extra capaciteit 
nodig. J. Van Oostrum ziet graag een routekaart die door alle gremia (tafels, Board, 
AB) wordt onderschreven. Pas dan kun je regie pakken. 
A. Bronsvoort vraagt wat de opdracht precies is.  Is het alleen wonen of meer 
omgevingsvisie. 
S. Veneman, geeft aan dat dat in de opdrachtomschrijving geprobeerd is weer te 
geven. Maar het is veel en ingewikkeld, en niet alleen de woonagenda. We willen de 
uitgangspunten laten uitwerken en daarbij breder kijken naar de samenhang tussen 
verschillende lagen (bodem, energie, bereikbaarheid etc.). En dan kwaliteitscriteria 
doorrekenen voor woningbouw. En we kunnen daar de EO Wijersprijs mogelijk aan 
koppelen. 
 
A. Stapelkamp vraagt om de te zorgen voor voldoende draagvlak bij de gemeenten. 
Het is erg druk, dus moet wel haalbaar zijn. 
M. Boumans geeft aan dat we meer moeten investeren in capaciteit hiervoor en voor 
de lobby, want dit is wel een momentum. We hebben de middelen, hij zal dit 
inbrengen bij de bespreking van de begroting volgend AB. 
 
M. Boumans concludeert dat het AB akkoord is, mits er commitment is van board en 
Thematafel(s). 
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Eind- en voortgangsrapportages Gebiedsopgave/Gebiedsagenda 2021 

Akkoord. 
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Voortgangsrapportage Regio Deal 2019-2021 en Rijk-Regio overleg 10 juni 

W. Stortelder licht kort de stand van zaken toe en de bespreekpunten met het Rijk.  

Samengevat: 
➢ Totaal van 68 Regio Deal Projecten (per 1 april 2022) 

➢ Doelen grotendeels gehaald 

➢ 77% van de RD gelden is per 1 april 2022 beschikt 

➢ Cofinanciering is 73% 

Bespreekpunten met Rijk: 

➢ Bespreken van de resultaten 



 

Pagina 4 
 

➢ Looptijd uitvoering verlengen t/m 2025 (i.p.v. 2024) 
➢ Herverdeling van gelden over de programmalijnen en inzet middelen voor 

uitvoeringsorganisatie na 2022 
➢ Begin 2023 totaalrapportage, eind 2025 afronding 

 
De presentatie is toegevoegd aan iBabs. 

A. Stapelkamp vraagt hoe we ervoor zorgen dat er voldoende aanknopingspunten 
voor grens zijn voor een nieuwe Regio Deal. 
W. Stortelder antwoordt dat grensoverschrijdende samenwerking prominenter wordt 
opgenomen in de Visie 2030. 
S. Veneman geeft aan dat er vooral zorgen zijn dat het Rijk in wil zetten op Regio’s die 
achterblijven op brede welvaart. Het grensaspect is juist weer positief. 
In de zomer worden de voorwaarden voor de propositie verwacht van de Rijk. Daarna 
kan die worden opgesteld.  
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Projectaanvragen Regio Deal, investeringsfonds en gebiedsopgave Achterhoek 

Akkoord. 

A. Bronsvoort vraagt of de cofinanciering van de projecten gedekt is. W. Stortelder 
bevestigt dat. 
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Verslag van de vergadering van 20 april 2022 

Akkoord.  
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Rondvraag en belangrijke data 

1 juni Achterhoek Open Innovatieprijs (Amphion) 

2 juni Achterhoek Dag (Ons Huis, Hengelo (GLD) 

9 juni EU impact event (intereg) (provincie Gelderland 14.30 -17.00) Zie bijlage 

11 juni Techniekdag (Kramp), hiervoor zijn Kamerleden van de Kamercommissie OCW 

uitgenodigd. 

14 juni AI Congres (Civon, Ulft) Georganiseerd vanuit 8RHK op initiatief van TT SW&I 

https://8rhk.nl/evenement/laat-data-voor-je-werken-congres-artificial-

intelligence/#reserveren 

16 september Dag van Gelderland 

22 september Achterhoek Dag 

26 september Achterhoek Raad 

30 september mogelijke datum SDG-dag 

 
A. Stapelkamp mist de ontmoeting met de Duitse ambassadeurs op 29 en 30 juni. 
Georganiseerd door de Achterhoek en Kreis Borken. We gaan een aantal projecten 
bekijken en beginnen in Anholt. Verder is de Landräterconferentie in de Achterhoek 
geweest. Ook komen de 3 plus 3 (provincies en Duitse even knieën) naar de 
Achterhoek. We trekken dus echt wel belangstelling. 
 

 
Vastgesteld d.d. 6 juli 2022 
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drs. S. Veneman MBA,     mr. M. Boumans MBA MPM, 
secretaris/directeur     voorzitter  
 

 


