Bericht aan de gemeenteraden, juni 2017 (9)
Beste raadsleden,
Hieronder informeer ik u over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek van voorjaar
2017. Wat speelt er op dit moment?
1.

Lobby en externe betrekkingen

Mobiliteits-lobby

Naar aanleiding van de provinciale Midterm Review heeft de Achterhoek ingesproken bij de commissie
ABF om aandacht te vragen voor de spoorlijn Arnhem-Winterswijk en de N18. Als resultaat hiervan is
de Midterm op beide punten aangepast en heeft PS besloten 25-30 miljoen euro te reserveren voor
de spoorverdubbeling Arnhem-Doetinchem.

Werkbezoeken & Bijeenkomsten

De Ministeries van EZ en BZK bezochten ons op 18 januari, de Achterhoek was op 2 februari
aanwezig tijdens het Minisymposium Nederland in Balans en de Eerste Kamerfractie van de VVD
bezocht op 1 april de Achterhoek.

Verkiezingsdebat

Op 8 maart organiseerden wij een succesvol Achterhoeks verkiezingsdebat met als thema’s
leefbaarheid, bereikbaarheid en Smart Industry. Kandidaat-Tweede Kamerleden van acht grote
politieke partijen gingen in gesprek met de Achterhoek. Doel was om ‘Den Haag’ duidelijk te maken
waar wij voor staan en gaan, en wat ons gebied en het Rijk voor elkaar kunnen betekenen.

Lentediner

Als vervolg op het Verkiezingsdebat organiseerden wij op 10 mei voor de zesde keer het Achterhoeks
Lentediner in Den Haag. We lieten de (nieuwe) Kamerleden op een inspirerende manier kennismaken
met onze krachtige, innovatieve Achterhoek. Naar aanleiding hiervan maakten Achterhoekse
bestuurders en Kamerleden diverse afspraken voor werkbezoeken en/of nader overleg.

Achterhoekse Lobbycursus

Om de Achterhoekse lobby nog beter te organiseren en gemeenten hier meer bij te betrekken, heeft
Regio Achterhoek een lobbycursus opgezet voor zo’n 25 medewerkers van gemeenten, organisaties
en bedrijven. Deze cursus is in april afgerond met bezoeken aan zo’n zes Tweede Kamerleden en
Rijksambtenaren in Den Haag. De cursisten nodigden hen persoonlijk uit voor het Lentediner.
2.

Grensoverschrijdend werken

Ambitiedocument

De Achterhoek werkt aan een Ambitiedocument Samenwerking Achterhoek-Duitsland, met als
focuspunten Arbeidsmarkt en Economie, Onderwijs, Bereikbaarheid, Vrijetijdseconomie en
Ontmoetingen. Nieuwe projecten kunnen we hieraan toetsen

Duits taalonderwijs en Dag van de Buurtaal

Het ministerie van OC&W heeft aan vijf scholen voor voortgezet onderwijs van de stichting
Achterhoek VO toestemming verleend om het vak Duits aan te bieden als keuzevak in de profielen
Zorg en Welzijn en Dienstverlening en producten. Een mooi lobbysucces!
Op 9 mei hebben wij de dag van de Buurtaal georganiseerd. Ruim 120 scholieren uit de Achterhoek
en de Kreis Borken gingen in workshops aan de slag, waarbij het praktisch gebruik van elkaars
buurtaal centraal stond. Doel was te zorgen dat de leerlingen interesse krijgen in de buurtaal en deze
beter onder de knie krijgen.
3.

Subsidies

Gebiedsopgave Achterhoek
In totaal is nu ruim drie miljoen (van de beschikbaar gestelde zeven miljoen) daadwerkelijk
toegekend aan projecten. Op verzoek van de provincie zijn we begonnen in beeld te brengen welke
projecten we de komende jaren nog willen uitvoeren (doorkijk 2018-2020), zodat de provincie in het
najaar kan besluiten waar extra middelen nodig zijn.

LEADER

In de eerste tender 2017 heeft de provincie Gelderland acht projecten ontvankelijk verklaard, samen
goed voor € 700.929,- subsidie.

INTERREG

Er zijn drie projecten in voorbereiding: Leonardo da Vinci, MINT en Goederencorridor, tweede fase.
4.
Achterhoek2020
Begin 2017 heeft GS negen nieuwe projecten van de Uitvoeringsagenda2.0 goedgekeurd en hiervoor
middelen vanuit de gebiedsopgave beschikbaar gesteld. De Regiobarometer uit 2015 wordt
geactualiseerd; in het najaar kunt u deze verwachten. Bijgevoegd is een flyer met resultaten van
Achterhoek2020 in 2016.
5.

Organisatie

Bestuurswisselingen

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek heeft Mark Boumans aangewezen als nieuwe voorzitter.
De heer Boumans is sinds 18 mei burgemeester van Doetinchem. Ook nieuw in het bestuur is Joris
Bengevoord, recent benoemd tot burgemeester van Winterswijk.
Het dagelijks bestuur bestaat uit Mark Boumans, Arno Spekschoor en Joris Bengevoord. De heer
Bengevoord is als portefeuillehouder Grens afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van de Euregio.
Lees het persbericht.

Werkbezoek aan Regio Eindhoven

Op 1 en 2 juni zijn de zeven colleges op werkbezoek geweest in de Regio Eindhoven en Brainpoort
Eindhoven. Zij bezochten de Hightech Campus; de boodschap die ze meekregen was: focus, focus,
focus, strategieprimaat bij het bedrijfsleven en een krachtige uitvoeringsorganisatie.
Van Metropoolregio Eindhoven (samenwerkingsverband van 21 gemeenten) hoorden de colleges een
inspirerend verhaal over de rol van de gemeenten in de samenwerkingsverbanden Metropoolregio
Eindhoven, subregio's en Brainport Eindhoven.

Doorontwikkeling regionale samenwerking

U hebt een uitnodiging ontvangen voor de derde Radenconferentie op 19 juni a.s van 19.30 tot 21.30
uur. Gedeputeerde Jan Markink sluit deze avond aan om zijn visie met u te delen.
Tijdens de bijeenkomst willen we samen met u een richting bepalen voor de manier waarop
gemeenteraden in de toekomst betrokken worden bij regionale onderwerpen. Het is belangrijk dat
veel raadsleden deelnemen om tot een gedragen keuze te komen.
Meldt u zich deze week s.v.p. aan? Dat kan via deze link.
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.

