Kijk ..

Met zijn allen zijn we heel trots op de Achterhoek: op de mooie bedrijven, de actieve dorpen, de geweldige
feesten en het prachtige landschap. We hebben een goede naam in de rest van Nederland. Die houden we
graag hoog. We kennen hier een traditie van samenwerken en samendoen. Dat heeft ons op bestuurlijk vlak
tot nu toe veel gebracht. Denk aan de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 met (onder andere) heel veel
projecten voor economische ontwikkeling, innovatie, wonen en mobiliteit, denk aan gezamenlijke
lobbytrajecten waarbij wij goed op de kaart staan en die ons behalve financiële ondersteuning ook een goede
naam bezorgen. Denk aan afspraken over aanpassing van het aantal te bouwen woningen, het project ZOOV,
de samenwerking op het gebied van Vrijetijdseconomie en de goed gecoördineerde opvang van
asielzoekers/statushouders. Op sommige punten kan de samenwerking echter nog veel krachtiger, en is dat
ook hard nodig.

Want …

Iedereen doet zijn best voor de Achterhoek, toch laten we nog veel kansen liggen. Dat komt deels doordat
onze prioriteiten niet altijd gelijk liggen. Onze samenwerkingspartners horen ons daardoor niet altijd uit één
mond praten. Sommige onderwerpen lopen veel vertraging op doordat gemeenten onderling er niet uitkomen
of doordat sommige raden regionale afspraken ter discussie stellen. Of ze lopen helemaal vast. Of ze komen
niet eens van de grond. Dat leidt tot vertraging op cruciale dossiers terwijl er wel besluiten nodig zijn. Denk
aan oplossingen voor leegstand en afspraken over de woningbouw. Soms is meer daadkracht dus hard nodig.
Ook op ambtelijk niveau leveren gemeenten niet altijd voldoende inzet voor uitvoering van regionale dossiers.

Dus …

Er zit meer in dan er uitkomt. Daarom wil Regio Achterhoek graag samen met de Achterhoekse colleges en
raadsleden onderzoeken hoe we kunnen komen tot goede, snelle en effectieve regionale besluitvorming.
Raadsleden zijn aan zet om aan te geven welke onderwerpen in aanmerking komen voor lokaal of juist
regionaal besluiten. Ook kijken we naar een sterkere samenwerking op ambtelijk niveau. Als we capaciteiten
samenbrengen, profiteert de hele Achterhoek daarvan.
Graag betrekken we u hier bij. Uw inbreng en uw stem als raadslid is van doorslaggevend belang.

