Bericht aan de gemeenteraden, mei 2016 (5)
Beste raadsleden,
Graag informeer ik u opnieuw over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek. Wat speelt
er op dit moment?
1. Lobby en externe betrekkingen

- Lentediner

Op 18 mei was de Achterhoek met een delegatie van ca vijftig bestuurlijke vertegenwoordigers in Den
Haag om aan 23 Kamerleden het Lentediner aan te bieden. Met succes! Door de goede voorbereiding
en het expliciet focussen op concrete wensen en ambities hebben we de Kamerleden op een duidelijke
manier betrokken. Dit werpt zijn vruchten af in de vorm van vervolgafspraken en agendering van onze
wensen. Deze inventariseren wij op dit moment, zodat ik u later een compleet beeld kan geven.
Duidelijk is dat de Achterhoek goed op de kaart staat in Den Haag.

- Provincie Gelderland

Op 22 juni komt de Commissie Algemeen Bestuur en Financiën van Gelderland op werkbezoek. Ook
andere Statenleden zijn genodigd. Wij bespreken met hen hoe we ons partnerschap inhoud kunnen
blijven geven. Hierbij komen de thema’s Smart Industry, wonen, bereikbaarheid en
grensoverschrijdend samenwerken aan bod. Er is voor raadsleden beperkt mogelijkheid om bij het
bezoek aan te sluiten; hierover kunt u desgewenst contact opnemen met uw griffier.

- Samenwerking met krimpregio’s

Op 31 maart was er bestuurlijk overleg van de krimpregio’s met minister Blok over het Actieplan
Bevolkingsdaling. De krimpregio’s hadden kritiek op het Actieplan, omdat het naar hun mening te
weinig vraaggericht is. Namens ons drong gedeputeerde Schouten erop aan om enkele onderwerpen,
die niet of onvoldoende in het plan waren opgenomen, nogmaals te mogen inbrengen. De minister
stemde hierin toe. Afgesproken is om eendrachtig op te trekken naar een nadere, gezamenlijke en
integrale invulling van het Actieplan bevolkingsdaling. Zo wordt het meer ‘van ons’, wat natuurlijk ook
de bedoeling is!
- Relatiemanagement evenement De Graafschap – Twente
Bestuurders uit Twente, de Achterhoek, Overijssel en Gelderland bezochten de voetbalwedstrijd
tussen De Graafschap en FC Twente op 15 april. Van te voren wisselden ze in een informele setting
van gedachten over de samenwerking tussen de Achterhoek en Twente. Daarna genoten zij op een
sfeervolle tribune van de sportieve strijd tussen de Oosterlingen, die heel symbolisch in gelijkspel
eindigde. De huidige ‘degradatieperikelen’ doen daar niets aan af.
2. Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020
Op de raadsbijeenkomst in Halle (18 april) heb ik de Uitvoeringsagenda2.0 en de zienswijzen hierop
van alle gemeenteraden gepresenteerd en aangegeven hoe deze zijn verwerkt. De colleges hebben
wij gevraagd zowel Uitvoeringsagenda2.0 als zienswijzen aan u voor te leggen. Deze stukken zijn ook
te vinden op www.achterhoek2020.nl/raadsleden.
3. Smart Industry
Eind mei hebben de colleges het Masterplan Smart Industry (als onderdeel van de
Uitvoeringsagenda2.0) in concept ontvangen. Doel van het plan is om Smart Weken in zoveel mogelijk
Achterhoekse bedrijven te implementeren. Wij hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het
Masterplan. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan de doorontwikkeling en analyse van de
marketing- en communicatiestrategie voor de economische profilering van de Achterhoek. Het doel
hiervan is om talent en bedrijven te behouden en aan te trekken. Al ruim een tiental Achterhoekse
‘Captains of Industry’ is bereid financiële steun te verlenen aan de eerste fase hiervan.
4. Subsidies: Gebiedsopgave Achterhoek
Gedeputeerde Bea Schouten heeft op de raadsledenbijeenkomst van 18 april het proces rondom de
Gebiedsopgaven voor u toegelicht. Dit is een omvangrijk subsidieprogramma waarvoor de

Uitvoeringsagenda2.0 de input vormt.
PS heeft op 6 april de eerste ruim € 500.000,-euro voor de Achterhoek gealloceerd. Op 17 mei heeft
GS de Uitvoeringsstrategie Gelderse Gebiedsopgaven vastgesteld. Het voorstel hierin is om bij de
voorjaarsnota 2,8 miljoen aan de Achterhoek toe te kennen, met name voor projecten rondom de
opgave Smart Werken (2,5 miljoen). Bij de najaarsnota volgt een nieuwe tranche. Belangrijk is dat
hiervoor de programma’s Wonen en Bereikbaarheid concreter worden uitgewerkt. De
Kennismakelaars zijn hiermee aan de slag, samen met drie O’s.
Op 29 juni besluit PS over de Uitvoeringsstrategie. Ik houd u op de hoogte!
5. Grensoverschrijdend
Tijdens de Achterhoek2020-avond op 14 maart vertelde prof. dr. Horst Toonen over de vele
mogelijkheden voor technische studies aan de Westfälische Hochschule in Bocholt, vlakbij de
Achterhoek. Zijn lezing werd zeer gewaardeerd, zo bleek uit onze enquête achteraf. Als vervolg
hierop bent u van harte uitgenodigd voor een informatief bezoek aan de Hochschule op 15 juni a.s.
Aanmelden kan via www.achterhoek2020.nl/aanmelden-bezoek-westfalische-hochschule-bocholt.
De Dag van de buurtaal op 21 april was opnieuw een groot succes. Ruim 500 leerlingen van beide
zijden van de grens verkenden elkaars taal en cultuur.
6. Uittreden Montferland
Zoals u ongetwijfeld al weet, heeft de gemeente Montferland besloten om per 1 januari 2017 uit de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek te treden. Bestuurlijk lijkt er overeenstemming te zijn
over de voorwaarden hiervoor. Conform de gemeenschappelijke regeling moet tweederde van de
gemeenteraden hiermee instemmen. Rond de zomer sturen wij u hierover een voorstel.
De uittreding noodzaakt het bestuur twee belangrijke discussies te voeren:



Hoe zien de zeven gemeenten de regionale samenwerking binnen de Regio Achterhoek in de
toekomst, gelet op het wegvallen van de bijdrage van Montferland?
(Hoe) willen we na uittreding met de gemeente Montferland blijven samenwerken?
(Bijvoorbeeld binnen de portefeuillehoudersoverleggen en bij regionale projecten).

Ik houd u op de hoogte van de uitkomsten.
Graag tot ziens en voor nu wens ik u alvast een mooie zomer!
Met vriendelijke groet,
Rik Swieringa
secretaris-directeur

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust: r.swieringa@regioachterhoek.nl
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.

