Bericht aan de gemeenteraden, oktober 2017 (nummer 10)
Beste raadsleden,
Graag informeer ik u over werkzaamheden en resultaten van Regio Achterhoek van afgelopen zomer/
najaar. Wat speelt er op dit moment?
1.

Lobby en externe betrekkingen

Fieldtrip Kamerleden

Op 12 juli brachten Maarten Hijink (SP) en Daniel Koerhuis (VVD) naar aanleiding van het Lentediner
een werkbezoek aan de Achterhoek. Met de ‘Fieldtrip Achterhoek’ bood de Achterhoek een
interessant en gevarieerd programma aan over Smart Werken, demografische ontwikkeling en
wonen.

Slag om Grolle
Zes Kamerleden en zo’n zestig Gelderse en Duitse bestuurders bezochten op 20 oktober een uniek,
echt Achterhoeks evenement: de Slag om Grolle in Groenlo. ’s Middags was er een ontvangst bij Villa
Welgelegen met uitleg over SmartHub Achterhoek, daarna bezochten de gasten de slag en de stad.
2.
Grensoverschrijdend werken
Op 10 en 11 oktober bracht een Achterhoekse delegatie (30 personen vanuit gemeenten en het
bedrijfsleven) een tweedaags werkbezoek aan Brussel tijdens de Europese week van regio’s en
steden. Het doel van dit jaarlijks terugkerende werkbezoek is bouwen aan het Europese netwerk,
kennis en ervaringen uitwisselen rondom verschillende (internationale) dossiers tijdens workshops en
aanhalen van de contacten op Oost-Nederland niveau. Zo was er dit jaar een diner met Twente, waar
gedeputeerde Michiel Scheffer onder meer sprak over het belang van het verbeteren van de
grensoverschrijdende verbindingen (ook fysiek).

Samenwerking commissies Grens Twente en Achterhoek

Op 5 oktober was er een gezamenlijke vergadering van de commissies Grens van de regio’s Twente
en Achterhoek. De toekomstplannen van beide regio’s en het proces Euregiostrategie 2030 kwamen
hier aan bod. Beide commissies zeiden het wenselijk te achten om in de toekomst samen te
vergaderen. Te meer omdat de Duitslandagenda’s van Twente en de Achterhoek grotendeels
overlappen.
3.

Subsidies

Gebiedsopgave Achterhoek

In september is de vierde beschikking van de provincie voor de gebiedsopgave Achterhoek
ontvangen. In totaal lopen er nu 13 projecten en is 5 miljoen (van de beschikbaar gestelde 7 miljoen)
daadwerkelijk toegekend. Meerdere projecten zijn nog in voorbereiding. We zien dat het redelijk veel
tijd kost voordat initiatiefnemers tot een definitieve aanvraag komen.

LEADER

Er zijn zeven aanvragen goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van bijna € 600.000,-- (14%
van het tot nu toe opengestelde budget van €4 miljoen). Hieruit blijkt dat de subsidieverlening
achterblijft bij de beschikbaar gestelde budgetten. Dit speelt dit ook bij de andere LEADER-gebieden
in Nederland.

INTERREG
De Achterhoek is betrokken bij meerdere INTERREG-projecten. Er is cofinanciering beschikbaar
gesteld voor MINT, Dag van de Buurtaal 2017 en Bereikbaarheid door de Lucht. Regio Achterhoek is
betrokken bij de pilot buslijn Aalten-Bocholt.

4.

Achterhoek2020

Regiobarometer

Er is een nieuwe Regiobarometer: een monitoringsinstrument met feiten en cijfers over de

Achterhoek. De barometer brengt ontwikkelingen/ trends in beeld en biedt daarmee handvatten voor
het bijsturen van beleid of het starten van nieuwe projecten.

Talent Program SmartHub gestart

Op 19 september kwamen de stagiairs, afstudeerders en starters die meedoen aan het SmartHub
Talent Program bij elkaar voor de kick-off. Het gaat om een exclusief programma dat bijdraagt aan
de persoonlijke en professionele ontwikkeling van talenten. Er staan workshops, bedrijfsbezoeken,
masterclasses en netwerkbijeenkomsten op het programma.

Achterhoekse Toekomst Toer

Op 2 oktober ging de Toekomst Toer van start op locaties in Mariënvelde, Ruurlo en Borculo. Bijna
300 actieve Achterhoekers kwamen hier op af om geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten op
weg naar de Achterhoek van morgen. Er waren talloze initiatieven te zien op het gebied van wonen,
smart werken en bereikbaarheid. De volgende etappe is een ‘Woonreis’ voor het wonen van morgen
op 10 november. De Toekomst Toer loopt tot maart 2018 en levert input voor de Achterhoekagenda
2030. Deze agenda wordt leidend voor de regionale samenwerking. Regio Achterhoek was
verantwoordelijk voor de organisatie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de start van de
Toekomst Toer tot een succes te maken. Er was veel media-aandacht (in de Gelderlander, bij Regio8,
in diverse regionale weekbladen en op twitter).

Artikelen

Regio Achterhoek publiceerde de volgende artikelen in diverse vakbladen: Smart Mobility As a
Service, Smart Business Center, Smart Technical Education en een artikel over het Smart Industrybedrijf ARA.
5.

Organisatie

Doorontwikkeling

Het algemeen bestuur besprak op 4 oktober het voorstel voor sterker regionaal samenwerken in de
Achterhoek: ‘De Achterhoek werkt door’. Het voorstel werd met enkele kanttekeningen akkoord
bevonden. Van 5 tot 31 oktober gaan regiovoorzitter Mark Boumans en DB-leden Arno Spekschoor en
Joris Bengevoord langs de zeven gemeenteraden om het voorstel toe te lichten. Daarna zullen de
afzonderlijke raden hierover een besluit nemen. Lees meer over Doorontwikkeling regionale
samenwerking.

Smart Industry: Raadsleden op bedrijfsbezoek

Op 24 augustus organiseerde Regio Achterhoek een bezoek aan het Smart Industry-bedrijf ARA in
Aalten. Twintig raadsleden kregen een rondleiding door dit bijzondere bedrijf en uitgebreide uitleg
over (de impact van) Smart Industry in de Achterhoek. Lees het artikel over ARA.

Met vriendelijke groet,
Saar Veneman
secretaris-directeur ad interim
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