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Verslag Algemeen Bestuur 
Datum 06-07-2022 

Tijd 10:00 - 11:30 

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 

J. van Oostrum is verhinderd en wordt vervangen door wethouder A. van Gijssel. 

A. Bronsvoort is verhinderd en wordt vervangen door wethouder J. Hoenderboom. 
Agendapunt 15 (voortgang onverwachte hoek) wordt verplaatst naar 22 september. 
 
Ter kennisname is bijgevoegd een brief van de Stichting Universiteitsfonds Twente. 

J. Bengevoord vraagt of we hier nog actie op gaan zetten.  Afgesproken wordt om dhr. 

M. Essers bij gelegenheid uit te nodigen voor een fysieke AB vergadering. Actie: W. 

Stortelder. 

 
S. Veneman licht toe dat 1 juli de Kamerbrief over de nieuwe Regio Deals is 

verzonden. De indiening moet voor 15 november binnen zijn. We verwachten niet 

veel aanvragen vanuit Oost Nederland. Alleen waarschijnlijk Arnhem-Nijmegen. We 

zijn nu bezig met de ambtelijke voorbereiding. Dit zal geagendeerd worden voor het 

algemeen bestuur van 22 september. De huidige stuurgroep Regio Deal wordt 

aangevuld met de lobby bestuurder om de aanvraag te begeleiden. Verder wordt het 

een specifieke uitkering. Dit vraagt bijzondere aandacht, ook dit verkennen we. 
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Lobby 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de lobbymemo. 

O. van Dijk geeft aan dat er goed nieuws is over de vertraging van de Noordelijke 

Aftakking van de Betuweroute. De RegioExpres is in het MIRT debat op 30 juni aan de 

orde geweest. Bespreking was wat diffuus. Integrale afweging bij het BO MIRT in het 

najaar. 

M. Boumans meldt dat het bezoek van de ambassadeurs goed verlopen is. De Consul 
Generaal ziet de Achterhoek graag weer verschijnen in Düsseldorp. Hij stopt echter in 
juni 2023. J. Bengevoord geeft aan dat het ook interessant kan zijn hem hier uit te 
nodigen en hiervoor ook ondernemers uit te nodigen. Hij pakt dit op. Actie J. 
Bengevoord. 
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Gros 

Voor kennisgeving aangenomen.  

J. Bengevoord meldt dat de EWRC 2022 wordt voorbereid. Verder kijkt hij nog op welk 

moment we gezamenlijk aanwezig zijn bij 800 jaar Bocholt. 
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Begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 

O. van Dijk geeft aan dat alleen Doetinchem een zienswijze heeft ingediend. Waar we 

wel alert op moeten zijn is de impact van de bezuinigingen bij de provincie, dit i.v.m. 

de bekostiging van het personeel. 

S. Veneman vult aan dat de provincie blijft investeren in ondersteuning, maar nu geen 

keuzes maakt voor na 2023. We hebben nu afspraken t/m 2023, en begin 2023 

moeten we de begroting voor 2024 e.v. jaren maken. Dat geeft wel druk. Er is nog een 

noodgreep om de gebiedsopgavemiddelen voor twee jaar aan te wenden, maar dat 

heeft zeker niet de voorkeur. Investeren in de samenwerking door de provincie zou 

ook de provincie moeten willen. Zie ook agendapunt 13. 

Akkoord. 
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Jaarstukken 2021 

Akkoord. 
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Burap 1 

Akkoord. 
 

7 
 

Controleprotocol 

Akkoord. 
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Stand van zaken belangstellenden voor Board en voorzitter thematafel (mondeling) 

J. Bengevoord meldt dat er met een deel van de kandidaten is gesproken. 

Donderdagavond zijn de laatste gesprekken. Er zijn 5 kandidaten voor de Board en 4 

voor (vice)voorzitter thematafels. Hij wil graag vrijdagochtend tussen 8.30 - 9.00 uur 

de kandidaten bellen met de uitslag en om 9.00 uur een kort AB houden om het 

advies van de selectiecommissie te delen met de algemeen bestuur en de 

voordrachten door het algemeen bestuur te laten bekrachtigen. Het algemeen 

bestuur is hier mee akkoord. Afgesproken wordt dat S. Veneman de kandidaten 

hiervan op de hoogte stelt zodat ze vrijdagochtend bereikbaar zijn. Ze geeft de 

telefoonnrs. door aan J. Bengevoord. Actie S. Veneman 
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Belangstellenden voor de VNG-vacatures (mondeling) 

S. Veneman meldt wie zich allemaal kandidaat hebben gesteld. Alleen van Oude 
IJsselstreek is geen informatie bekend. Er zijn voor 3 commissies twee kandidaten. 
O. van Dijk geeft aan dat hij zich voor de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs 
beschikbaar heeft gesteld (tweede termijn). Hij zal navragen of er meer aanmeldingen 
zijn vanuit Oude IJsselstreek. Actie O. van Dijk 
 
Het algemeen bestuur geeft aan dat het niet erg is om meer kandidaten voor één 
commissie voor te dragen. Want je bent alleen in competitie als je eenzelfde profiel 
hebt. Bovendien is het proces binnen de VNG erg onvoorspelbaar. Dit wijkt dus af van 
de lijn die het AB eerder had gekozen. Afspraak is om een aanbevelingsbrief voor alle 
kandidaten te schrijven. Actie W. Stortelder 
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Bezetting Thematafels 

M. Besselink geeft aan dat Bronckhorst weer voor een aantal tafels (M&B en SW&I) 

agenda lid wordt. Dit is goed bevallen afgelopen periode. De wethouders zullen alleen 

aanwezig zijn als dat echt nodig is. Ze ziet graag dat dit breed opgepakt wordt. 

Verder geeft ze aan dat voor sommige tafels ook een onderling overleg tussen de 
gemeenten wenselijk is. Bijvoorbeeld rondom wonen. Dit kan informeel en gebeurt 
ook al. 
Het algemeen bestuur ondersteunt het voorstel van M. Besselink en stelt voor om 
tijdens de college tweedaagse hierover in gesprek te gaan, waarbij de andere O’s een 
toelichting geven. Bijvoorbeeld tijdens het diner. Actie S. Veneman/W. Stortelder. 
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Indienen proposol LEADER-Achterhoek  bij de provincie 

Akkoord. 
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Herijking Visie 2030 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Project Organisatie en uitvoering Regio Deal 

Akkoord. 
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Provinciale Perspectieven nota 2030 (mondeling) 

M. Boumans geeft aan dat het algemeen bestuur via de mail is geïnformeerd. Helaas 

waren de lobbykansen tijdens het burgemeestersdiner beperkt omdat er weinig 

gedeputeerden waren. S. Veneman meldt dat J. van Donk een proces in beeld brengt 

met belangrijke lobbymomenten. Ook geeft ze mee dat de samenwerking met de 

provincie niet makkelijker wordt. De boodschap is steeds dat er geen geld meer is 

(bijvoorbeeld voor een nieuwe Regio Deal) en daardoor komt het partnerschap onder 

druk te staan. Afgesproken is om hierover met een delegatie van de Board en lobby 

met P. van ‘t Hoog in gesprek te gaan. Actie S. Veneman 
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Verslag van de vergadering van 1 juni 2022 

Akkoord. 
 

15 
 

Toelichting voortgang en resultaten Onverwachte Hoek 

Doorgeschoven naar 22 sept.  
 

16 
 

Rondvraag en belangrijke data 

J. Hoenderboom zal vrijdagochtend aansluiten. 

S. Veneman meldt dat er gisterenavond een informele sessie is geweest met de 

Achterhoek Raad om -met name de nieuwkomers- bij te praten over de 

samenwerking. Er waren ongeveer 10 raadsleden en het was erg informatief. 

M Boumans vraagt om als 9 gemeenten (inclusief Montferland en Lochem) bij te 
praten over de lokale omroepen (Regio 8 en 1Achterhoek). O. van Dijk zal dit 
oppakken. Actie O. van Dijk. 
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M. Boumans meldt vertrouwelijk de ontwikkelingen rondom Onverwachte Hoek. Het 
algemeen bestuur is positief hierover en zegt toe dat de gevraagde kleine financiële 
bijdrage vanuit de gemeenten akkoord is. 
A. van Gijssel geeft aan dat de thematafels soms overlappen, wat agendaproblemen 
voor de wethouders oplevert. M. Boumans antwoordt dat dit bekend is, maar niet 
altijd op te lossen. Dit speelt alleen bij de Achterhoekdagen. Wellicht kan het 
agendalidmaatschap een oplossing bieden. 
 

15 juli: Zwarte Cross relatie event Achterhoek-Twente 

1 en 2 september college tweedaagse Zwolle 

16 september Dag van Gelderland (zie save the date) 

22 september Achterhoek Dag ( incl. vergadering algemeen bestuur) 

26 september Achterhoek Raad 

30 september 2022: SDG-dag 

30 september 2022: GRENZHOPPERS-Netzwerktreffen/netwerkbijeenkomst in 

Stadtlohn 

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

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

Vastgesteld d.d. 22 september 2022 
 
 
 
 
 
drs. S. Veneman MBA,     mr. M. Boumans MBA MPM, 
secretaris/directeur     voorzitter  
 


