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Doorontwikkeling regionale samenwerking

In het Raadsbericht dat u vlak voor de zomer van de secretaris van Regio Achterhoek ontving, heeft u
al kort iets kunnen lezen over de gezamenlijke wens om onze regionale samenwerking een flinke stap
verder te brengen. Met dit memo informeren wij u over de laatste stand van zaken.
Wat hebben we bereikt?
In 2014 heeft u, samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek, de
Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een stevige inhoudelijke agenda
met programmalijnen waarin de opgaven op het gebied van de thema’s Werken, Wonen en
Bereikbaarheid staan benoemd. Een belangrijke stap, omdat de uitdagingen voor de Achterhoek flink
zijn. Zowel de demografische ontwikkelingen als de veranderingen in de economie vragen om een
proactieve houding en een sterke profilering van de Achterhoek.
In de afgelopen periode zijn flinke slagen gemaakt in de uitwerking van de Uitvoeringsagenda2020.
Dit heeft begin 2016 geleid tot de Uitvoeringsagenda 2.0, waarin een sterke focus is aangebracht op
Smart Werken. De focus op Smart Industry heeft geresulteerd in een Masterplan SmartHub met veel
concrete projecten. Voor het geheel van de Uitvoeringsagenda wordt nauw samengewerkt met de
provincie; over de voortgang hiervan wordt u in het najaar verder geïnformeerd. Stuurgroep
Achterhoek2020, het algemeen bestuur van Regio Achterhoek en de provincie trekken hierin samen
op.
Vervolg opgaven voor gemeenten
Om ook op het gebied van Wonen en Bereikbaarheid krachtig te kunnen opereren, moeten we voor
regionale taakvelden gezamenlijk besluiten kunnen nemen, en doorzettingsmacht hebben om deze
besluiten ook tot uitvoering te kunnen brengen. Alleen zo kunnen we sneller en slagvaardiger
handelen en blijven we een krachtige speler in het gesprek met de provincie, Gelderse steden, het
Rijk en de Duitse buurregio.
Om de projecten op de Uitvoerinsagenda2.0 goed en krachtig te kunnen uitvoeren wil de lokale
overheid zich opstellen als samenwerkende partner. Hiervoor is het van belang dat gemeenteraden
aan de voorkant van het proces hun invloed kunnen uitoefenen.

Hoe gaan we dit doen?
Om de doorontwikkeling van de regionale samenwerking als gemeenten binnen Regio Achterhoek
goed en gezamenlijk vorm te kunnen geven, heeft het algemeen bestuur ervoor gekozen stevige
externe procesbegeleiding aan te trekken. Deze rol zal worden ingevuld door de heer Wever van
BMC. Ambtelijk zal mevrouw van Waart, gemeentesecretaris van Doetinchem, de verbinding met de
gemeenten borgen. De doelstelling is te komen tot bestuurlijke besluitvorming over vorm waarin de
regionale samenwerking in de Achterhoek gestalte krijgt, teneinde deze te versterken en de regionale
bestuurskracht en uitvoeringskracht te vergroten.
Randvoorwaarden voor het proces van de doorontwikkeling zijn:
 De doorzettingsmacht en daarmee de slagvaardigheid van de overheden versterken;
 Actieve betrokkenheid van de gemeenteraden bij de regionale taakvelden;
 Duidelijkheid over wat lokaal en wat regionaal opgepakt wordt;
 Aandacht voor de factor ‘mens’ bij de samenwerking (houding, gedrag, cultuur,
wederkerigheid, eigenaarschap);
 (Ambtelijke) uitvoeringscapaciteit om plannen te vertalen in resultaten. Hiervoor is
eigenaarschap bij gemeenten van belang.
Proces
Op 19 september heeft het algemeen bestuur van Regio Achterhoek een besluit genomen over het
proces van de doorontwikkeling zoals hierboven geschetst. Dit betekent dat de extern adviseur aan
de slag gaat vanaf half september 2016. Hij zal starten met een ronde langs de gemeenten en zal
hierbij in gesprek gaan met de gemeenteraden. De planning is in het eerste kwartaal van 2017 tot
besluitvorming te komen.

