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Agenda Algemeen Bestuur 
Datum 14-12-2022 

Tijd 9:00 - 10:30 

Locatie Via teams 

Voorzitter Mark Boumans 

 

  

1 

 

Opening en mededelingen 

S. Veneman is verhinderd. 

Het concept uitvoeringsprogramma 2023 is ter informatie bijgevoegd. Deze ligt 12 

december voor in de Achterhoek Raad. 

Op 15 december bespreekt de thematafel Wonen en Vastgoed en de Achterhoek 

Board de regionale woonagenda. Na vaststelling van het concept wordt de regionale 

woonagenda voorgelegd aan de lokale raden. Zie bijlage voor procesupdate zoals 

voorligt in de Achterhoek Raad van 12 december. 

Bijgevoegd is tevens de brief van de provincie n.a.v.de begroting 2023 

 

2 

 

Lobby 

Kennisnemen van de bijgevoegde lobby memo. 

Bespreken conceptprogramma van het werkbezoek van minister Bruins-Slot op 23 

januari. 

 

3 

 

INTEREG VI project Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) 

1.    Akkoord gaan met deelname aan het project en de voorgestelde financiering. 

2.    De gevraagde bijdrage voor het werkpakket Scholenmakelaar maximaal € 77.000,-

- te financieren uit het Investeringsfonds. 

3.    Het restant bedrag van het project Spreek je buurtaal € 60.000,-- en de verkregen 

Grenslandprijs € 5.000,-- voor dit project namens alle deelnemende partners 

beschikbaar te stellen aan het overkoepelende INTERREG VI projectplan EDL. 

 

4 

 

Projecten Regio Deal 

Kennisnemen van de projecten: 

> Procesbegeleiding Achterhoekse MaaS-aanpak 2023-2025 

> Stimuleren energietransitie agrarisch Achterhoek 

 

Ter informatie is het projectenoverzicht per november toegevoegd. 

 

5 

 

Overbruggingsperiode zonder Regio Deal 

1.  Constateren dat de middelen van de huidige Regio Deal zijn uitgeput; 

2.  De resterende middelen vanuit de Gebiedsagenda Achterhoek (ca. € 4,5 mln.) en 

een gedeelte van de middelen uit het Investeringsfonds (€ 750.000) in 2023 

beschikbaar stellen voor projecten die een bijdrage leveren aan de Achterhoek Visie 

2030; 
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3.  De resterende middelen vanuit het Investeringsfonds (ca. € 4,25 mln.) voorlopig 

reserveren voor cofinanciering van een nieuwe Regio Deal; 

4. Het Plafondbesluit 2023 vaststellen en publiceren in het Blad gemeenschappelijke 

regeling. 

 

6 

 

3e wijziging begroting 2022 

Instemmen met de 3e wijziging begroting 2022. 

 

7 

 

Toetreding boardleden tot het bestuur van Stichting Smarthub 

-    Kennisnemen dat er -naar verwachting- geen zienswijzen worden ingediend door 

de gemeenteraden. In één gemeente moet het voorstel nog in de Raad behandeld 

worden. 

-    Akkoord gaan met het toetreden van Boardleden tot het bestuur van de Stichting 

Smarthub. 

 

8 

 

Leader Achterhoek NSP-periode 2023-2027 

1. Stand van zaken Leader NSP-periode 2023-2027 voor kennisgeving aannemen 

2. Instemmen met overeenkomst toetreding Lochem tot Leadergebied Achterhoek 

 

9 

 

Concept raadsvoorstel regionale woonagenda Achterhoek 

Akkoord gaan met het toezenden van de concept regionale woonagenda aan de 

gemeenteraden conform bijgevoegde aanbiedingsbrief en raadsvoorstel. Onder 

voorbehoud van vaststelling in de thematafel wonen en vastgoed en de Achterhoek 

Board d.d. 15 december. 

 

10 

 

Verslag van de vergadering van 2 november 2022 

Vaststellen van het verslag 

 

11 

 

Rondvraag en belangrijke data 

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

15 december Achterhoek Dag 

23 januari werkbezoek minister Bruins-Slot aan de Achterhoek (14.00 - 17.30 Regio 

Deal) 

27 januari SDG dag 2023 (zie bijlage) 

Q1: drie werkbezoeken Tweede Kamerleden, rondom thema’s N18, wonen en zorg. 

27 maart bestuurlijk diner van Onverwachte Hoek 

 

 


