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Beste raadsleden,
Graag informeer ik u opnieuw over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek. Wat speelt er op dit
moment?
1. Samenwerken in de Achterhoek: wie doet eigenlijk wat?
Ons algemeen bestuur heeft in 2015 nagenoeg alle gemeenteraden bezocht. Het bleek dat het voor raadsleden
vaak niet helder is wat het verschil is tussen de samenwerking binnen Achterhoek 2020, Regio Achterhoek
en de portefeuillehoudersoverleggen. Graag licht ik dit toe.

- Achterhoek 2020: vrijwillige samenwerking Ondernemers, Organisaties en Overheid

Binnen Achterhoek 2020 werken Ondernemers, Organisaties en Overheid vrijwillig, maar niet vrijblijvend, samen
aan de toekomst van de Achterhoek. Er is een stuurgroep onder leiding van onafhankelijk voorzitter Foppe
Atema. Wethouders Peter Drenth (Doetinchem) en Marieke Frank (Oost Gelre) nemen vanuit de overheid deel
aan de stuurgroep. De stuurgroep jaagt de samenwerking aan, verbindt en adviseert partners over de projecten
en de te volgen koers. De overheid levert via Regio Achterhoek capaciteit om dit proces te begeleiden. Drie
onafhankelijke kennismakelaars (voor de thema’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid) zorgen voor verbindingen
en helpen bij het initiëren van projecten. Coalitions of the Willing voeren deze uit.

- Regio Achterhoek: samenwerking gemeenten op grond van de Wgr

Binnen Regio Achterhoek werken de acht gemeenten samen op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Regio Achterhoek behartigt de belangen van de gemeenten door het voeren van een gezamenlijke
lobby, het verwerven van subsidies, het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en de profilering
van de Achterhoek als SmartHub. Dit doen wij primair in opdracht van de gemeenten, maar vanzelfsprekend ook
in samenwerking met onze partners binnen Achterhoek 2020.
De besluitvorming over de te volgen koers of projecten ligt bij het algemeen bestuur. Elk AB-lid informeert
zijn/haar gemeenteraad over de voorgenomen koers en besluiten van Regio Achterhoek.

- Portefeuillehoudersoverleggen: regionale bestuurlijke afstemming

In de portefeuillehoudersoverleggen op het gebied van Duurzame economie, Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting, Mobiliteit, Vrijetijdseconomie en Sociale samenhang bereiden wethouders waar nodig of
wenselijk een regionale koers of project voor. De gemeenten sturen deze portefeuillehoudersoverleggen aan en
zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van eventuele projecten. Regio Achterhoek speelt
hierin een faciliterende rol maar is niet bestuurlijk verantwoordelijk. De besluitvorming vindt plaats in de
afzonderlijke gemeenten.
2. Smart Industry
Regio Achterhoek heeft het initiatief genomen om met ondernemers en maatschappelijke organisaties invulling te
geven aan de economische profilering van de Achterhoek. De Regio faciliteert dit proces; zo vond op 27
november 2015 de lancering van SmartHub Achterhoek plaats. De Achterhoek als SmartHub die vooroploopt met
het implementeren van Smart Industry en Smart Werken, waar het gonst van de innovatie: het is een ideaal
waar we allemaal onze schouders onder willen zetten. Tegelijk is het noodzaak; zonder krachtige economie die
zich specialiseert en verder ontwikkelt, geen bloeiende Achterhoek. ‘Toekomst in de Maak’ is ons credo. We
starten vanuit de prachtige maakbedrijven die de Achterhoek rijk is, om vervolgens ook andere sectoren nauw te
betrekken bij deze ontwikkeling: denk aan onderwijs, zorg, vrijetijdseconomie en dienstensector die zich ook op
‘morgen’ moeten voorbereiden.
Op 7 december was er een raadsledenbijeenkomst in Groenlo waar wij ruim veertig raadsleden hierover
informeerden. Tijdens de landelijke SmartIndustry bijeenkomst begin deze maand bleek dat de Achterhoek al
naam maakt als SmartHub! En na een succesvolle start in 2015 gaan dit jaar drie series Masterclasses Smart
Industry en Business Modeling van start. Dat zijn intensieve leer/doetrajecten waar ondernemers direct aan de
slag kunnen om hun bedrijf toekomstproof te maken. Kijk voor meer informatie op www.smarthubacademy.nl.
De reacties zijn zeer enthousiast.
3. Lobby
De afgelopen maanden is er veel contact geweest met bewindslieden van Rijk en provincie. Zo bezochten zes
Tweede Kamerleden op 27 november de Achterhoek, was het voltallige college van Gedeputeerde Staten in
januari op bezoek en bezocht de VVD-fractie van Provinciale Staten de Achterhoek begin februari. Hierbij waren
verschillende college- en raadsleden aanwezig. Mooi is dat het kabinet eenmalig extra geld heeft vrijgemaakt
voor het uitvoeren van projecten in krimpregio’s. Naast de jaarlijkse ca. 1 miljoen euro uit de krimpmaatstaf in
het gemeentefonds hebben wij €90.000,- voor het project Ervaarjebaan, de Ontgrenzer en ondersteuning van

Achterhoek2020 ontvangen. Daarnaast is begin 2015 €100.000,- subsidie toegekend voor de procesbegeleider
primair onderwijs. De Achterhoekse gemeenten waren hiervoor mede-aanvrager.
Komend voorjaar bezoeken leden van Provinciale Staten ons en op 18 mei gaat de Achterhoek naar Den Haag
om ministers en Kamerleden het jaarlijkse Lentediner aan te bieden.
Ook neemt Regio Achterhoek actief deel aan het overleg van de vijf krimpregio’s. De lobbybrief waarin wij onze
bezorgdheid uitten over de bezuinigingsslag bij het landelijke krimpteam heeft resultaat opgeleverd: er blijft tot
minimaal 2020 ondersteuning en aandacht van het Rijk voor de krimpproblematiek. De krimpregio’s spraken in
het najaar met minister Blok over de krimpopgaven. In 2016 zullen we samen intensief optrekken in aanloop
naar de landelijke verkiezingen van 2017.
4. Grensoverschrijdend werken
Zowel in de Achterhoek als in Kreis Borken is de arbeidsmarkt in de Zorg flink in beweging. In Duitsland is een
enorm te kort aan ‘Altenpflege’ en in Nederland verliezen mensen hun baan in de Zorg, hoewel ook bij ons in
specifieke zorgfuncties sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Maar helaas snijdt de grens de arbeidsmarkt
nog steeds in tweeën. Ons doel is om tot één grensoverschrijdende arbeidsmarkt te komen. Daartoe heeft de
‘ontgrenzer’ van Regio Achterhoek, Walter Leemreize, samen met de Agentur für Arbeit, Graafschap College,
WGV Zorg en Welzijn, EUREGIO Gronau en de Duitse zorgorganisatie ‘Caritas’ het initiatief genomen om een
grensoverschrijdend Zorgnetwerk te ontwikkelen. De eerste stap was het organiseren van een
Zorgnetwerkconferentie op 3 februari in Gronau. De bijeenkomst was een groot succes; er waren zo’n honderd
deelnemers van Duitse en Nederlandse zorg- en onderwijsorganisaties. Er komen vervolgprojecten waarin Regio
Achthoek een belangrijke rol zal spelen.
5. Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020
De gemeenteraden bespreken de komende weken de concept Uitvoeringsagenda 2.0. We zijn benieuwd naar uw
zienswijze! Ook ondernemers en organisaties zijn gevraagd om te reageren. Tweede helft maart verwerken we
de reacties en in april verzenden we de aangepaste versie naar de gemeenten en provincie. De provincie betrekt
de Uitvoeringsagenda2.0 bij de behandeling van de voorjaarsnota. GS heeft al voor enkele activiteiten uit de
Uitvoeringsagenda2.0 een bijdrage in voorbereiding:
-

€
€
€
€
€

150.000 aan CIVON voor Masterclasses Smart Industry;
100.000 aan Regio Achterhoek voor Smart Industry/ economische profilering/ binden van talent;
37.500 aan Regio Achterhoek voor Asbesttrein;
69.000 aan AGEM voor Zon op erf;
150.000 aan Achterhoek2020.

Op 6 april neemt PS hierover een definitief besluit. Ik houd u op de hoogte!

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust! U kunt de tekst van dit bericht
downloaden via www.achterhoek2020.nl/raadsleden
Volg de Regio ook via twitter op @regioachterhoek.
Ook Achterhoek2020 heeft regelmatig nieuws; u kunt zich abonneren op de nieuwsbrief Achterhoek2020 via
www.achterhoek2020.nl.
Met vriendelijke groet,
Rik Swieringa
secretaris-directeur

