Bericht aan de gemeenteraden, juli 2016 (6)
Beste raadsleden,
Graag informeer ik u, voor de laatste keer in mijn functie als secretaris-directeur, over werkzaamheden en
resultaten van Regio Achterhoek. Wat speelt er op dit moment?
1. Lobby en externe betrekkingen

- Lobbysucces

Minister Blok heeft naar aanleiding van de motie Houwers aan de Tweede Kamer voorgesteld om ook de
Achterhoek, als krimpgebied, in aanmerking te laten komen voor een lagere verhuurderheffing als er huizen
gesloopt worden. Deze motie is aangenomen!

- Position paper krimpregio’s

De vijf provincies met krimpregio’s stellen dat er stevige investeringen nodig zijn op het gebied van economie
en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstand van
maatschappelijk vastgoed. Zij presenteerden deze nieuwe koers voor hun krimpregio’s afgelopen juni in het
position paper ‘Nederland in balans’; Een nieuwe koers; van symptoombestrijding naar structuurversterking.
Regio Achterhoek was actief betrokken bij de totstandkoming hiervan. Wij roepen u op deze boodschap mee
te geven aan uw collega-politici in den lande (zie de bijlage voor het rapport).

- Bezoek leden van Provinciale Staten

Op 22 juni was de commissie Algemeen Bestuur en Financiën van Provinciale Staten samen met nog enkele
andere Statenleden op bezoek in de Achterhoek. We bezochten met hen en enkelen van u het bedrijf O4
Wheelchairs en woonzorgcentrum Azora in Oude IJsselstreek. We informeerden de aanwezigen over Smart
Industry en het belang van Werken, Wonen en Bereikbaarheid voor onze regio. Telkens weer merken we dat
zo’n bezoek sterk bijdraagt aan hechte relaties en positieve beeldvorming over de Achterhoek.

- Bezoek Krimpteam BZK

Op 4 juli was het nieuwe Team Bevolkingsdaling van BZK voor een kennismakingsbezoek in de Achterhoek.
Wij gaven deze adviseurs van minister Blok een zo duidelijk mogelijk beeld: waar hebben we het over als we
spreken over een krimpende Achterhoek? Wat doen we zelf, wat hebben we nodig en wat kan het Rijk daarin
betekenen? Er is afgesproken contact te houden en elkaar periodiek te ontmoeten in de Achterhoek.

Lees meer over lobby en externe betrekkingen op www.regioachterhoek.nl/lobby
2. Subsidies

Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 en Gebiedsopgave Achterhoek

PS hebben op 29 juni besloten om alvast 2,8 miljoen euro te reserveren voor de Gebiedsopgave Achterhoek.
In de afgelopen periode zijn de projecten van de Uitvoeringsagenda2.0 verder uitgewerkt. Een eerste concept
hiervan is op 6 juli besproken in de stuurgroep Achterhoek 2020 en op 13 juli in het algemeen bestuur. Na de
zomer beoordeelt en prioriteert de stuurgroep Achterhoek 2020 de projecten legt deze voor aan het algemeen
bestuur. In deze eerste ronde komen vooral projecten op het gebied van Smart Werken in aanmerking voor
een bijdrage van de provincie. Tegelijkertijd zijn we met de provincie in gesprek om meer middelen te
verkrijgen voor de programma’s Wonen en Bereikbaarheid. In het najaar besluit de provincie hoeveel we
hiervoor mogen verwachten. Zeker daar waar sprake is van cofinanciering door de gemeenten wordt u
natuurlijk vooraf betrokken. In september hoort u hier meer over!
3. Grensoverschrijdend werken

- Bezoek aan Westfälische Hochschule

In juni bezochten circa vijftig Achterhoekers (waaronder raads- en collegeleden) de Westfälische Hochschule.
Men was enorm verrast over het feit dat op zeer bereisbare afstand zo’n kwalitatief hoogstaand
opleidingsinstituut voorhanden is. Niet alleen voor studenten maar ook voor ondernemers is het interessant
om te weten dat je hier bijvoorbeeld een technische master in deeltijd kunt doen tegen een zeer laag
collegegeld.

4. Organisatie

- Uittreding Montferland

Op 13 juli is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de raadsnotitie over de uittreding van Montferland.
De notitie wordt nog voor de zomer aan de colleges gezonden met het verzoek deze aan u voor te leggen. De
uittreding betekent dat de zeven gemeenten moeten nadenken hoe zij de intergemeentelijke samenwerking
willen voortzetten. Dit proces is nu gestart. Gelet op mijn vertrek per 1 september heeft het bestuur daarom
besloten mijn functie vooralsnog niet open te stellen. Gekozen is om een procesbegeleider in te huren die
samen met de raden en colleges dit najaar de toekomstige samenwerking vorm geeft. Dit ook in het licht van
de adviezen van de commissie Sterk Bestuur. Daarnaast zal voor enkele dagen per week een tijdelijke
vervanger worden aangesteld om de operationele taken van mij over te nemen. Deze wordt gezocht binnen
de gemeentelijke organisaties.

- Overdracht nazorg stortplaatsen

U ontvangt dit najaar een raadsvoorstel voor de overdracht van de nazorg van drie (voormalige)
Achterhoekse stortplaatsen aan de provincie Gelderland per 1 januari 2017.
5. Afscheid van een bruisende regio
Op 1 september neem ik afscheid als secretaris-directeur van Regio Achterhoek. Ik kijk terug op een enorm
energieke periode waarin ik samen met u en vele anderen mooie dingen tot stand heb mogen brengen. Waar
ik vooral in heb geïnvesteerd zijn stevige banden met provincie en Rijk, van groot belang voor onze, ja, ik zeg
het toch: krimpregio. We staan nu heel goed op het netvlies bij die belangrijke partners. Maar natuurlijk zijn
we veel meer dan een krimpregio: het bruist hier en dat wordt gezien en gewaardeerd! Ik heb samen met het
bestuur mijn best gedaan om u te betrekken bij regionale zaken die Regio Achterhoek coördineert.
Het tweede zwaartepunt was samen met ondernemers en organisaties Smart Industry en Smart Werken als
strategische focus voor de Achterhoek uit te werken. Dit heb ik echt als een persoonlijke missie ervaren
omdat ik geloof dat de Achterhoek met dit economische profiel vitaal kan blijven. Ik ben dan ook ongelooflijk
blij en trots dat alle raden deze focus hebben onderschreven, dat de regiegroep Smart Industry Achterhoek er
is gekomen, dat er een Actieplan SmartHub is en dat provincie en Rijk ons steunen in onze ambitie om
SmartHub Achterhoek te zijn, met De Toekomst in de Maak! Ik hoop dat ieder van u daaraan blijft bijdragen
vanuit het besef dat gemeenten alleen niet kunnen wat een hecht samenwerkingsverband van gemeenten
wél kan.

Website voor Regio Achterhoek

Om te onderstrepen dat Regio Achterhoek een kleine maar krachtige organisatie is, waar u terecht kunt voor
alle informatie over regionale zaken, is een nieuwe website ontwikkeld: www.regioachterhoek.nl. Ik vraag u
nadrukkelijk daar eens op te kijken. Laat het ons weten als u tevreden bent of als u juist zaken mist.
Voor nu wens ik u een heel mooie zomer en veel wijsheid, succes en plezier als volksvertegenwoordiger van
een prachtige regio. Graag tot ziens!
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.regioachterhoek.nl/raadsleden
Volg Regio Achterhoek ook via twitter: @regioachterhoek.

