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Verslag Algemeen Bestuur 
Datum 22-09-2022 

Tijd 10:30 - 11:45 

Locatie Beusink Recreatie Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde 

Voorzitter Joris Bengevoord 

Toelichting Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich 

melden bij W. Stortelder 
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Opening en mededelingen 

M. Boumans,  J. van Oostrum en S. Veneman zijn verhinderd. 
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Concept Achterhoek Visie 2030 

De passage over de N18 ligt politiek gevoelig. Waarschijnlijk wordt hierover een 
amendement ingebracht tijdens de Achterhoek Raad. Het algemeen bestuur geeft de 
woordvoerder namens de Achterhoek Board mee, goed toe te lichten waarom het de ‘of’-
optie is geworden en niet het nemen van ‘no regret’ maatregelen. 
Ten aanzien van vrijetijd economie wordt opgemerkt dat er een kleine opening in de visie zit 
om dit thema op termijn aan te haken. De leden van het algemeen bestuur vragen om ook 
te kijken naar het aanhaken van dit thema bij de Regio Deal; het is economisch een 
belangrijke tak en het heeft daarnaast een grensoverschrijdende component. Het is een 
bedrijfstak waarin geïnvesteerd moet worden, dit werkt ook door in het 
voorzieningenniveau van de kernen. Daarnaast is er een link met Onderwijs en 
Arbeidsmarkt, aangezien er meer/ander personeel nodig is voor de vrijetijd economie. 
Vanuit Winterswijk wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop wordt omgegaan met de 
exploitatieoverschotten. In afwijking van de statuten is er eerder een afspraak gemaakt om 
exploitatieoverschotten toe te voegen aan het investeringsfonds. Vanuit de Winterswijkse 
raad is erop gewezen dat het investeringsfonds inmiddels ongeveer € 7 miljoen bevat en er 
daarom alle aanleiding is deze afspraak te heroverwegen. 
De visie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Proces en oriëntatie inhoud nieuwe Regio Deal aanvraag 

J. van Donk geeft een toelichting. De aanvraag voor de nieuwe Regio Deal moet voor 15 
november 2022 worden ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze aanvraag 
is nog heel globaal. Na akkoord op deze aanvraag volgt de verdere uitwerking. Er zijn twee 
hoofditems: de opgave (erg gericht op brede welvaart) en de aanpak (o.a. de link met onze 
Governance). In de aanvraag wordt de koppeling gelegd met de SDG’s, daarin zijn we 
onderscheidend. De urgentie zit vanuit de Achterhoek vooral op de woningmarkt, 
arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Vanuit het Ministerie zijn het welzijn van mensen, 
digitalisering (iedereen hierin meekrijgen) en innovatie belangrijke punten. 
De insteek vanuit de Achterhoek wordt om de doorontwikkeling vanuit de huidige Regio 
Deal goed te benoemen en de verbinding te leggen met andere regio’s die nu een aanvraag 
indienen (met namen Arnhem-Nijmegen). Ook de Governance wordt goed over het voetlicht 
gebracht. 
Een belangrijk moment is 17 oktober a.s. Dan wordt er voor diverse stakeholders, 
waaronder de raden, een klankbordsessie georganiseerd om de kaders te verkennen. 
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De leden van het algemeen bestuur geven mee dat de rollen van/verwachtingen bij de 
verschillende stakeholders vooraf duidelijk moeten zijn. Daarnaast vragen ze goed te kijken 
naar de combinatie aanvraag Regio Deal en de uitkomsten van het inwonerpanel. De focus 
van de Regio Deal is anders dan de focus van inwoners (m.n. welzijn en zorg), dat kan voor 
verwarring zorgen. Volgens J. van Donk zijn er wel raakvlakken, dat zal worden 
meegenomen bij de voorbereiding en de uitnodiging van de bijeenkomst. 
Bij de vorige Regio Deal heeft het Rijk ondermijning toegevoegd als thema dat buiten onze 
visie valt. Onduidelijk is of dat deze keer ook gebeurt. Een mogelijk onderwerp is preventie 
bij jeugd. Dit onderwerp kan daarnaast ook een haakje zijn naar andere potjes, buiten de 
Regio Deal. A. Bronsvoort ziet ook veel mogelijkheden ten aanzien van arbeidsmigranten 
(koppeling met wonen, grens, arbeidsmarkt). Ook veiligheid is een belangrijk thema dat 
grensoverschrijdend is en wellicht geborgd zou moeten worden in de Regio Deal. 
A. Stapelkamp stelt voor de Regio Deal ook in het Duits te vertalen. Daarmee maak je de link 
naar Duitsland heel zichtbaar. 
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Lobby 

M. Boumans en J. Bengevoord zijn aanwezig bij een aantal workshops in Brussel. Volgend 
jaar zal er weer een Achterhoekse delegatie met de bus naar Brussel gaan. De insteek is om 
al eerder te schakelen met Brussel, zodat er meer invloed kan worden uitgeoefend op de 
inhoud van het programma. Wellicht is het een optie om met een kleine groep te gaan die 
een intensiever programma volgt. Ook de koppeling met andere regio’s over de grens is 
belangrijk. Voor volgend jaar komt er tijdig een concreet voorstel. 
De lobbymemo wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Auditverslag archiefinspectie 2021 

Akkoord. 
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Toetreding boardleden tot Smarthub bestuur (raadsvoorstel) 

O. van Dijk vraagt waarom de raad toestemming moet geven. Dit raakt toch niet de 

gemeenschappelijke regeling, aangezien de boardleden zitting nemen namens de 8RHK 

samenwerking? Noot secr.: De Board is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling en 

Artikel 22R geeft aan dat de Achterhoek Board niet in zaken treedt waarin een ander orgaan 

bevoegd is, dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van dat orgaan, in dit geval het 

algemeen bestuur. 
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Projecten 

Akkoord met een bijdrage vanuit het investeringsfonds voor de projecten Ondersteuning 

van ontwikkelplekken van Achterhoek Gezond en Digivaardige Achterhoekers. De overige 

projecten worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Verslagen van de vergaderingen van 6 en 8 juli 2022 

Akkoord. 
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Toelichting voortgang en resultaten Onverwachte Hoek (A. v.d. Werff) 

A. Van der Werff geeft een toelichting op de resultaten van Onverwachte hoek. De 
doelgroepen worden goed bereikt. Voor de samenwerking met de Graafschap zijn ruim 35 
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partijen (naast de gemeenten) bij elkaar gebracht; de partijen zijn heel divers. Doordat veel 
van die partijen nieuwsbrieven verspreiden, is het bereik enorm gegroeid. Nog steeds 
vinden gesprekken plaats met partijen die willen aansluiten. Het geld dat daarmee wordt 
binnengehaald, wordt ingezet voor Onverwachte hoek (breed), niet alleen voor de 
Graafschap. Iedereen is enthousiast over het feit dat de O’s dit samen doen. De campagne 
wordt nu door ontwikkeld naar de DO-fase. Daarnaast wordt er continue gemonitord en 
geëvalueerd. 
De nieuwe directeur van Schaarsvoorde wordt ambassadeur van Onverwachte hoek. 
Voorgesteld wordt om ook Filemon Wesselink als ambassadeur te vragen. O. van Dijk kan als 
contact fungeren. 
Het is belangrijk dat de databank met vacatures goed gevuld blijft. Nog niet alle gemeenten 
hebben dit goed geregeld. Technische blokkades zorgen ervoor dat er niet gekoppeld kan 
worden met Werken in Gelderland. 
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Rondvraag en belangrijke data 

Gevraagd wordt of er kandidaten voor het bestuur van VNG Gelderland zijn en of dit 

onderling kan worden afgestemd. Dit wordt onderling geregeld. 

 
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) 

 

 
Vastgesteld d.d. 2 november 2022 
 
 
 
 
 
drs. S. Veneman MBA,     mr. M. Boumans MBA MPM, 
secretaris/directeur     voorzitter  
 


