Bericht aan de gemeenteraden, september 2016 (7)
Beste raadsleden,
Graag stel ik mij kort aan u voor als secretaris-directeur ad interim van Regio Achterhoek.
Ik werk al jaren in de Achterhoek, en woon hier sinds anderhalf jaar met veel plezier samen met mijn partner
Rob en onze paarden en katten. De laatste jaren heb ik vooral in het sociaal domein gewerkt als
programmaleider en ontwikkelmanager voor de gemeente Doetinchem. Ik werk met passie en enthousiasme
aan het verbinden van verschillende mensen en werelden, en zie een belangrijke rol voor de Regio in het
organiseren van deze verbinding. Mijn eerste weken als secretaris hebben me bevestigd in het beeld dat ik
van Regio Achterhoek en haar samenwerkingspartners had. Er gebeurt veel meer dan iedereen weet, en er
wordt hard en professioneel gewerkt om de Achterhoek de krachtige regio te houden die ze nu is. Inhoudelijk
ligt er een mooi en relevant programma, waar ondernemers, maatschappelijke organisaties,provincie en
gemeenten hard aan werken en in geloven. De focus op Smart Industry vormt een vliegwiel voor onder
andere het aantrekken van jonge mensen, mooie traineeprogramma’s en opleidingsmogelijkheden.
Het komende half jaar zal ik mijn energie inzetten om te doen wat we in de Uitvoeringsagenda afgesproken
hebben. Lobby en grensoverschrijdende samenwerking hebben daarbij vanzelfsprekend onze speciale
aandacht. We zullen u zeker ook laten zien welke resultaten we behalen!
Hieronder informeer ik u over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek. Wat speelt er op dit
moment?
1. Lobby en externe betrekkingen

- Lobby krimpprovincies en Achterhoek

Op 14 september was er een Algemeen Overleg Krimp en Bevolkingsdaling in de vaste Kamercommissie
Wonen en Rijksdienst. Namens de Achterhoek waren Annemieke Traag en Marianne Besselink aanwezig.
Onderwerpen waren de reactie van minister Blok op het position paper ‘Nederland in Balans’ (waarover we u
in het vorige raadsbericht hebben geïnformeerd) en het Actieplan Bevolkingsdaling. De vijf krimpregio’s
pleiten voor een trendbreuk in het kabinetsbeleid om de balans tussen groei- en krimpgebieden te herstellen.
De Kamerleden drongen er bij de minister op aan om samen met de krimpregio’s het plan verder te brengen
en te werken aan een solide financiële onderbouwing. Positief was dat de minister het position paper een
‘bouwsteen voor de coalitieonderhandelingen’ noemde en dat de Achterhoekse lobbyonderwerpen veel
aandacht kregen. Achterhoekse bestuurders zijn (of gaan nog) in gesprek met Tweede Kamerleden om deze
onderwerpen verder te brengen. Dit najaar wordt de boodschap van ‘Nederland in Balans’ landelijk
uitgedragen, zodat het een thema wordt voor de verkiezingscampagne en aandacht krijgt in het nieuwe
coalitieakkoord. De Achterhoek trekt hierbij op met provincie Gelderland.

- Landelijke verkiezingen en de Achterhoek

In aanloop naar de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017 organiseert Regio Achterhoek begin maart 2017
een politiek debat. Wat kunnen de landelijke politieke partijen voor de Achterhoek betekenen en andersom?

- Relatiemanagement

De Achterhoekse gemeenten hebben deze zomer opnieuw bestuurlijke relaties uitgenodigd voor twee ECHT
Achterhoekse evenementen: de Zwarte Cross en het Steengroeve Theater met de voorstelling MZN8D. De
Achterhoek liet hiermee zien dat samenwerking kan leiden tot prachtige prestaties. Ruim 200 personen
gingen op de uitnodiging in. Tijdens de evenementen konden de gasten op informele wijze kennismaken met
de Achterhoek en daarnaast op een ontspannen manier netwerken.

Lees meer over lobby en externe betrekkingen op www.regioachterhoek.nl/lobby
2. Procesmanagement Achterhoek2020

Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 en Gebiedsopgave Achterhoek

Op 31 augustus heeft de Stuurgroep Achterhoek2020 samen met gedeputeerde Bea Schouten besproken
welke projecten met de eerste 2,8 miljoen uit de Gebiedsopgave (en andere middelen) kunnen starten. Dit
zijn nu nog vooral projecten op het gebied van Smart Werken, zoals Smart Business Center (SBC): een
centrum waar ondernemers en instellingen samen met studenten en docenten cocreëren en innoveren in de
Achterhoek. Er komt hier onder andere een nieuwe middenkaderopleiding Smart Industry. Bij de Kaak Group
gaan Achterhoekse bedrijven en kennisinstellingen samen gebruik maken van een geavanceerde 3Dmetaalprinter om te leren en experimenteren. ‘Smart Technical Education’ is een ambitieus plan om de
technische vmbo-opleidingen in de Achterhoek te waarborgen, te ontwikkelen en daarmee interessant te

houden. Ook komt er een Kenniswerkplaats voor Smart Biobased Economy en praktische toepassingen van
het LoRa-netwerk in de agrarische sector.
Het algemeen bestuur besluit hierover op 19 september. Het is goed te weten dat de provincie positief staat
tegenover de projecten en dat we van hen een substantiële bijdrage mogen verwachten voor de realisatie
ervan. Maar dit is pas het begin, er zijn nog veel nieuwe projecten in voorbereiding, waarvoor we in het
najaar extra middelen vragen bij Provinciale Staten. Zeker daar waar sprake is van cofinanciering door de
gemeenten, wordt u natuurlijk vooraf betrokken. Voor meer informatie over de projecten kunt u kijken op
www.achterhoek2020.nl onder Agenda2020 (projecten). Of kom naar de eerstvolgende Achterhoek2020bijeenkomst op 12 december.
3. Grensoverschrijdend werken

- Euregio

Dit najaar komt er een landelijke rapportage Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. Hierin wordt een
gezamenlijke, grensoverschrijdende multi-level aanpak voorgesteld om grensblokkades voor ondernemers en
werknemers op te ruimen. De actiepunten komen in een Grensagenda voor de Achterhoek.
- Europa. Gelderland en Overijssel hebben een Innovatieprofiel voor Oost-Nederland opgesteld (focus is
Smart Industry). Op basis hiervan bereiden zij een gezamenlijke Europese subsidieaanvraag voor.
Ook hebben beide provincies opdracht gegeven aan een zestal hoogleraren om de kracht van Oost-Nederland
in beeld te brengen. De komende maanden wordt het resultaat van dit onderzoek besproken met
sleutelfiguren in de regio’s. Uit dit proces komen de grote opgaven voor Oost-Nederland naar voren..
Op 14 september heeft Thijs van Beem namens de Achterhoek ingesproken bij de Statencommissie EEM om
het belang van een gezamenlijke Duitslandstrategie te onderstrepen. De provincie zet vooral in op het
bouwen aan duurzame relaties.

- Bezoek aan European Week of Regions and Cities

Op 11 en 12 oktober brengt een breed samengestelde Achterhoekse delegatie een werkbezoek aan de
European Week of Regions and Cities in Brussel. Het hoofdthema is “Regions and cities for sustainable en
inclusive growth”. Onze focus ligt dit jaar op demografie, Smart Industry en grensoverschrijdende
samenwerking. Wij spreken hierover met Europarlementariërs om te zien hoe de Achterhoek zich in het hart
van Europa verder kan ontwikkelen. De tweedaagse heeft vooral als doel om het (Europese) netwerk te
onderhouden en (internationale) thema’s te bespreken.
4. Organisatie

- Doorontwikkeling regionale samenwerking

Na de vergadering van het algemeen bestuur op 19 september ontvangt u een memo over het voorstel voor
doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Het doel daarvan is te komen tot sterkere regionale
besluitvorming. Uw rol daarin wordt nadrukkelijk geborgd.
- 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. Hebt u deze
al een keer bezocht? Laat het ons weten als u tevreden bent of als u juist zaken mist.
Voor nu wens ik u een bruisend en productief najaar als volksvertegenwoordiger van een prachtige regio.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Saar Veneman
secretaris-directeur ad interim

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Mail mij gerust: s.veneman@regioachterhoek.nl. U kunt de tekst van dit bericht downloaden via www.regioachterhoek.nl/raadsleden
Volg Regio Achterhoek ook via twitter: @regioachterhoek.

