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Agenda Algemeen Bestuur 
Datum 22-09-2022 

Tijd 10:30 - 11:45 

Locatie Beusink Recreatie Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde 

Voorzitter Joris Bengevoord 

 

  

1 

 

Opening en mededelingen 

M. Boumans is verhinderd. 

 

2 

 

Concept Achterhoek Visie 2030 

1.    Kennis nemen van de concept Achterhoek Visie 2030 en de onderbouwing N18. 

2.    De visie -na vaststelling in de Achterhoek Raad- te laten vertalen in het Duits en 

de Duitslandcoördinatoren vragen samen met de portefeuillehouder hierover een 

bijeenkomst met  onze Duitse partners te organiseren. 

 

3 

 

Proces en oriëntatie inhoud nieuwe Regio Deal aanvraag 

Op 31 augustus heeft de Board het proces en oriëntatie inhoud nieuwe Regio Deal 

vastgesteld. 

De Achterhoek Raad wordt hier 26 september over geïnformeerd. 

Het voorstel voor de Board, de memo aan de Achterhoek Raad en de Kamerbrief zijn 

ter informatie bijgevoegd. 

 

Op 15 september is de eerste stuurgroep vergadering. Hierover zal mondeling 

teruggekoppeld worden. 

 

4 

 

Lobby 

•    Kennisnemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten. 

 

5 

 

Auditverslag archiefinspectie 2021 

Instemmen met: 

-    Toezending van het auditverslag aan de interbestuurlijk toezichthouder archieven 

-    Instemmen met beschreven aanpak/verbeterplan n.a.v. de audit 

 

6 

 

Toetreding boardleden tot Smarthub bestuur (raadsvoorstel) 

-    Akkoord gaan met het ontwerpbesluit om Boardleden te laten toetreden tot het 

bestuur van de Stichting Smarthub. 

-    De gemeenteraden in de gelegenheid stellen hun zienswijze in te dienen conform 

bijgevoegde aanbiedingsbrief en raadsvoorstel (bijlage 2 en 3) 

 

7 

 

Projecten 
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1.    Akkoord gaan met het project Ondersteuning van ontwikkelplekken van 

Achterhoek Gezond en hiervoor de gevraagde bijdrage uit het investeringsfonds zijnde 

€ 80.000,-- beschikbaar te stellen. 

2.    Akkoord gaan met het project Digivaardige Achterhoekers en hiervoor de 

gevraagde bijdrage uit het investeringsfonds zijnde € 109.917,-- beschikbaar te stellen. 

3.    Kennisnemen van de vier projecten Additive manufacturing regio Achterhoek, 

Samen Biobased Bouwen, Startup in Residence en Ontwikkeling concept halvering 

stikstofemissie melkstal 

 

Ter informatie is het projectenoverzicht per september toegevoegd. 

 

8 

 

Verslagen van de vergaderingen van 6 en 8 juli 2022 

Vaststellen van de verslagen. 

 

9 

 

Toelichting voortgang en resultaten Onverwachte Hoek (A. vd Werff) 

 

10 

 

Rondvraag en belangrijke data 

26 september Achterhoek Raad 

30 september 2022: GRENZHOPPERS-Netzwerktreffen/netwerkbijeenkomst in 

Stadtlohn 

6  oktober bestuurlijke bijeenkomst Samen voor gebiedsuitwerking (organisatie 

provincie 9.00 - 13.00 uur DRU, Ulft) Zie bijlage. 

Najaar werkbezoek minister Bruins Slot aan de Achterhoek en Twente (GROS) 

8 december middag Derde congres Achterhoek Monitor 

14 december (13.00 – 14.00) werkbezoek van Justitie en Veiligheid (Regio Deal) 

 

 


