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Beste raadsleden,
Graag informeer ik u vanaf nu periodiek over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek.
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust! Volg de Regio ook via
twitter op @regioachterhoek.
Eind 2014 kreeg de Achterhoek van het Rijk de ‘krimpstatus’ na een intensieve periode van
gesprekken met minister Blok van Rijksdienst en Wonen en bezoeken van Regiobestuurders aan
Kamerleden. Ook het nieuwe college van Gedeputeerde Staten hebben wij ‘gebombardeerd’ met
onze lobbyboodschap. We staan immers des te sterker als zowel provincie als Rijk met hun neus
dezelfde kant opstaan voor de Achterhoek.
Achterhoek, een begrip!
We zijn nu volop bezig concreet te maken wat de krimpstatus ons kan opleveren. Dat gaat met
kleine en soms flinke stappen. We horen van verschillende kanten dat de Achterhoek echt een
begrip is geworden in de politieke wandelgangen, zowel in Arnhem als Den Haag. Het wordt nu goed
zichtbaar hoeveel onze inspanningen van de afgelopen anderhalf jaar (gaan) opleveren. We zijn dan
ook vastbesloten stevig door te zetten met onze lobby. We willen daarbij aantekenen dat lobby
voeren iets is dat je samen met anderen doet! De nauwe samenwerking met ondernemers en
maatschappelijke organisaties heeft enorm bijgedragen aan de resultaten. Samen optrekken is
immers ook de kerngedachte van Achterhoek2020.
Smart Industry
De Achterhoek wil zich gaan profileren als ‘Smart Regio’. Ondernemers en opleidingsinstituten
werken samen om het concept Smart Industry te implementeren en toepasbaar te maken in diverse
branches. Alle Achterhoekse colleges scharen zich achter dit doel; het versterken van de
economische kracht van de Achterhoek als Smart Regio zien zij als het belangrijkste speerpunt tot
2020. De uitwerking van deze visie bespreken wij in het najaar met u.
Resultaten van onze lobby op een rijtje:
1. Krimpstatus
De verlenging van de krimpmaatstaf in het gemeentefonds levert de Achterhoek de
komende vijf jaar ca één miljoen per jaar op. Besluitvorming over de besteding van de
middelen is aan de regio. Dit bedrag wordt ingezet voor bijvoorbeeld projecten om de
economie te versterken en de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen op een slimme
manier in stand te houden.
Lees meer
2. Glasvezel
Wij hebben de provincie ervan overtuigd dat het noodzakelijk is de buitengebieden van de
Achterhoek van snel en toekomstbestendig internet te voorzien, juist op die plekken waar
marktpartijen dit niet oppakken. De uitvoering hiervan strandt vooralsnog op Europese
regelgeving. Binnenkort zijn er gesprekken tussen Gelderse en Achterhoekse bestuurders
met minister Kamp. Daarna trekken wij hopelijk met dezelfde boodschap op richting Brussel
om de regelgeving, in elk geval voor de Achterhoekse businesscase breedband, gewijzigd te
krijgen. Einddoel is dat zo snel mogelijk de schop de grond in gaat.
Lees meer
3. Ontheffing Duits
Het is belangrijk dat Achterhoekse jongeren de Duitse taal leren. Het Metzo College in
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Doetinchem (VMBO en Beroepsgericht Mavo) heeft om ontheffing gevraag om Duits aan te
kunnen bieden als een van de twee sectorvakken voor de leerlingen Zorg en welzijn. Regio
Achterhoek heeft er mede, en met succes aan bijgedragen dat Staatssecretaris Dekker van
OCW de ontheffing heeft verleend.
4. Achterhoek in contact met Tweede Kamer
Op 21 mei sprak een Achterhoekse delegatie in Den Haag met twintig Kamerleden over tien
concrete dossiers tijdens het Achterhoeks Lentediner. Zie voor de onderwerpen de
Samenwerkingsagenda (punt 5). Naar aanleiding hiervan zijn diverse afspraken gemaakt voor
bezoeken en nadere kennismaking met de Achterhoek. Dit levert extra aandacht en steun
vanuit de overheid op.
Lees meer en bekijk de video’s.
5. Sectorplan
De Achterhoek overhandigde op 28 mei als eerste regio een regionaal sectorplan aan
minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan maakt het mogelijk dat
vele honderden werknemers en werklozen gericht worden opgeleid voor kansrijke
beroepen, zodat vakkrachten in de regio blijven en het aantal moeilijk vervulbare vacatures
afneemt. Het ministerie gaat het sectorplan bestuderen en draagt (na goedkeuring)
maximaal 3,75 miljoen euro bij; bedrijven betalen de andere helft.
Lees meer
5. Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijksoverheid
De Achterhoek heeft een Samenwerkingsagenda opgesteld met alle onderwerpen waarbij
extra steun van het Rijk gewenst is. Niels Joosten en Foppe Atema (resp. voorzitter Regio
Achterhoek en Achterhoek2020) overhandigen deze Samenwerkingsagenda maandag 15 juni
aan minister Blok. De Achterhoek is de eerste regio die een dergelijke agenda aanbiedt! Het
ministerie geeft later dit jaar een reactie.
Met vriendelijke groet,

Rik Swieringa
secretaris-directeur

