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Verslag Algemeen Bestuur 
Datum 02-11-2022 

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 

M. Boumans moet om 9.45 uur weg. J. Bengevoord neemt het voorzitterschap dan 

over.  

Meerdere burgemeesters gaan naar de VNG bestuurdersdag op 2 december. 

 
Op 23 januari middag komt Minister Bruins-Slot op wekbezoek. In de agenda’s van de 

AB leden is hiervoor een reservering opgenomen. In het AB van 14 december zal het 

programma besproken worden. Ze komt vooral voor de eerste Regio Deal. Het 

algemeen bestuur geeft mee om het moment vooral ook te gebruiken om onze eigen 

punten naar voren te brengen. Deze voor 14 december inventariseren bij o.a. de AB-

leden. Actie W. Stortelder/J. van Donk. 
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Lobby 

Naar aanleiding van de werkbezoeken van Tweede Kamerleden en ministers: 

Algemeen lijn: zorg ervoor dat er een iemand vanuit de partijlijn aanwezig is en zo 

mogelijk ook een burgemeester. 

➢ Voor het bezoek van Songül Mutluer (PvdA) op 20 januari: M. Besselink en O 
van Dijk betrekken. 

➢ Werkbezoek 4 november Roelof Bisschop (SGP): vragen of H. Bulten aanwezig 
kan zijn, anders J. van Oostrum. 

➢ Werkbezoek 25 november Thom van Campen, Erik Haverkort en Zohair el 
Yassini (VVD). M. Boumans laten aansluiten 

➢ Werkbezoek 14 december minister van Justitie en Veiligheid Dylan Yeşulgöz. 
A. Bronsvoort is gastvrouw. Ook J. van Oostrum sluit aan. Programma richt 
zich op het buitengebied, waarbij op één locatie vier deelgesprekken zijn. 
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Toekomstige financiering organisatie Regio Achterhoek (mondeling) 

Mondelinge toelichting door S. Veneman. Gevraagd wordt om goed de kijken naar de 

P&C cyclus want het lijkt wat te laat om goed mee te kunnen nemen in het 

gemeentelijke begrotingsproces. Actie S. Veneman 

Het algemeen bestuur bespreekt de mogelijke scenario’s. Er is nu geen besluit nodig. 
Afgesproken wordt dit verder te doordenken, te kijken naar mix van mogelijkheden en 
een strategie te bepalen. 
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Naast zorgen over de bijdrage van de provincie in de samenwerking vraagt ook de 
bijdrage aan de gebiedsopgaven in de toekomst zeker zoveel aandacht.  
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Burap 2 

Akkoord. 
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Concept aanvraag nieuwe Regio Deal 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat vrijetijdseconomie nog erg mager 

in de aanvraag zit, daar moet nog wel een slag overheen. Verder zou bij het 

onderwerp veiligheid ook de noodhulpdiensten als voorbeeld opgenomen kunnen 

worden. 

J. Bengevoord geeft aan dat Winterswijk graag ziet dan bij een nieuwe Regio Deal de 
cofinanciering vanuit de gemeenten in een Regionaal fonds wordt gebracht. En niet -
zoals nu- per project wordt bijgedragen. 
 

6 

 

Projecten 

Voor kennisgeving aangenomen 
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Verslag van de vergadering van 22 september 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. Gevraagd wordt om de verslagen minder letterlijk per 

spreker op te stellen. 
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Rondvraag en belangrijke data 

J. van Oostrum geeft aan dat naar aanleiding van het raadsvoorstel over de Stichting 

SmartHub de Raad heeft aangegeven zorgen te hebben over de stapeling van functies. 

Daarnaast vraagt hij om vanuit de Achterhoek een eigen verhaal te laten vaststellen 
over het ruimtelijk kader (in het verlengde van de werkateliers).  Dan hebben we 
houvast richten de processen waarop de provincie nu regie voert (NLPG, 
woningbouw). Actie S. Veneman 
 
M. Besselink vraagt of er meer gemeenten zijn die agendaleden hebben voor de 
thematafels. W. Stortelder antwoordt dat dit -naast Bronckhorst- voor Aalten en Oost 
Gelre zo is. Oude IJsselstreek en Winterswijk kiezen er voor om voor alle tafels lid te 
zijn. Waarbij Winterswijk aangeeft dat er soms door de portefeuillehouder gekozen 
moet worden waar aangeschoven wordt. Van Berkelland en Doetinchem is nog geen 
reactie ontvangen. 
 
 

Vastgesteld d.d. 14 december 2022 
 
 
 
 
drs. S. Veneman MBA,     mr. M. Boumans MBA MPM, 
secretaris/directeur     voorzitter  
 


