Bundel van de Algemeen Bestuur van 6 november 2019
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Opening en vaststelling agenda
De heren Boumans en Stapelkamp zijn verhinderd.
Mededelingen en terugkoppelingen
N.a.v.een gesprek met de Gelderland Academie wordt gekeken of de Achterhoek gebruik kan maken van
hun aanbod. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een regionale bijeenkomst over ondermijning. Ook is aan de
griffiers gevraagd na te denken over mogelijke onderwerpen.
Verslag van de vergadering van 25 september 2019
Vaststellen van het verslag
Verslag_Algemeen_Bestuur_25_september_2019.docx
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Lobby en actiepunten n.a.v. Open Days (+ petitie A12)
Kennis nemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten.
Memo Lobby november 2019.docx
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Vergoeding leden Achterhoek Raad
Bespreken van de uitkomsten van de gesprekken met de presidiums.
Bijgevoegd is de memo die 8 oktober aan de AB leden gemaild is.
Memo vergoeding leden Achterhoek Raad.docx
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College tweedaagse 16 en17 januari 2020
Bespreken van het programma.
Concept programma college tweedaagse.docx
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Burap januari- augustus 2019
1. Kennis nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met augustus 2019.
2. In stemmen met de 2e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2019.
Voostel burap jan-aug 2019.docx
Bestuurs- en budgetrapportage januari - aug 2019.pdf
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Aansluiting bij werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
1. Besluiten om Regio Achterhoek aan te melden bij de nieuwe werkgeversvereniging (dit kan per 1 oktober
2019).
2. Voorstel voorleggen aan de gemeenteraden
3. Cao niet-Gemeenten te hanteren per 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).
Voorstel werkgeversvereniging.docx
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Projectaanvragen Regio Deal en Gebiedsopgave
Akkoord gaan met de volgende vier projecten:
1. Ontwikkeling De Marke tot onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum voor kringlooplandbouw
2. Ontwikkeling Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA)
3. Kunstmestvrije Achterhoek als fundament kringlooplandbouw
4. Inhoudelijke aansturing en procesbegeleiding programmalijn
Fijnmazige bereikbaarheid
Voorstel goedkeuren projecten.docx
Aanvraagformulier De Marke.docx
Beoordelingsformulier De Marke.docx
Aanvraagformulier Vruchtbare Kringloop.doc
Beoordelingsformulier vruchtbare kringloop.docx
Aanvraagformulier Kunstmestvrije Achterhoek.doc
Beoordelingsformulier kunstmestvrije achterhoek.docx
Aanvraagformulier Procesbegeleiding programmalijn Fijnmazige bereikbaarheid.pdf
Beoordelingsformulier procesbegeleiding fijnmazige bereikbaarheid.docx
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Concept projectaanvragen Regio Deal en Gebiedsopgave
Kennis nemen van de onderstaande 2 projecten. Deze projecten liggen voor in de Achterhoek Board van 8
november. Na akkoord van de Board zal het AB via de mail om goedkeuring gevraagd worden. Dit om de
voortgang niet te vertragen.
1. Grensland College
2. Project groene kenniswerkplaats

Voorstel concept projecten.docx
Aanvraagformulier Grensland College.pdf
Beoordelingsformulier Grensland College.docx
Aaanvraagformulier Groene Leerkenniswerkplaats.pdf
Beoordelingsformulier Groene Leerkenniswerkplaats.docx
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Rondvraag en sluiting

3 Verslag van de vergadering van 25 september 2019
1 Verslag_Algemeen_Bestuur_25_september_2019.docx

Verslag Algemeen Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

1

25-09-2019
10:00 - 12:00
De Steck (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem)
Mark Boumans
Zaal Dorrestein

Opening en vaststelling agenda
De heer Van Dijk is wegens ziekte afwezig. De heer Buunk vervangt mevrouw
Besselink.
De heer Boumans moet iets eerder weg.

2

Mededelingen en terugkoppelingen
Afgesproken wordt een ondersteuningsbrief te sturen voor de kandidaten die zich
beschikbaar stellen voor een van de VNG commissie vacatures.
Er is in ieder geval belangstelling vanuit Berkelland en Doetinchem. Ook andere
gemeenten hebben mogelijk belangstelling. Actie W. Stortelder.
Er komt ook een vacature bij VNG Gelderland. Het zou goed zijn als de Achterhoek
deze kan opvullen.
Er wordt een overzicht van de Achterhoekse deelname aan de VNG commissies.
Gekoppeld aan de lobbynetwerken die in beeld zijn gebracht. Actie W. Stortelder/J.
Knuiman
De heer Boumans meldt dat er een nieuw onderzoek komt naar de Kracht van Oost.
De heer Van Oostrum vraagt aandacht voor het vervolgtraject als het onderzoek
gereed is. Dat was de vorige keer erg mager. Mevrouw Veneman meldt dat gevraagd is
naar een meer integrale benadering. We kunnen tot december nog suggesties
meegeven. Aangegeven wordt om de heer H. de Groot (hoogleraar Regionaal
Economische Dynamiek aan de VU en plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal
Economische Raad) en de heer F. Alkemade (Rijksbouwmeester) als experts te
betrekken. Actie W. Stortelder.
De heer Boumans geeft aan dat vanuit de Achterhoek Raad gevraagd is om een
vergoeding voor de vergaderingen van de Achterhoek Raad. De raadswerkgroep heeft
eerder aangegeven dit niet te willen, maar de vraag ligt nu weer op tafel. Reiskosten
lopen via de gemeenten. Hij heeft toegezegd dit te zullen inventariseren. Er zal een
korte memo worden opgesteld wat een vergoeding financieel betekent. Ook met een
doorkijk naar andere organen als Board en Thematafels. Deze deelnemers krijgen
immers ook geen vergoeding. Actie W. Stortelder.
Afgesproken wordt dat de AB-leden in hun presidium bespreken of een vergoeding
nodig wordt geacht. Actie AB-leden

Inspiratiefestival
Mevrouw Veneman meldt dat er nog een evaluatie komt van het festival. Over het
algemeen wordt er positief terug gekeken op het festival:
• Het was een mooie ontmoeting, met een grote opkomst.
• We krijgen veel positieve reacties.

Er waren veel nieuwe gezichten waaronder deelnemers aan het Achterhoek
Panel.
• Regisseurs hebben interessante gesprekken gehad en nieuwe verbindingen
gelegd.
• Ontmoet en Groet kwam niet goed uit de verf.
• Doel festival was niet voor iedereen duidelijk: wie wil je bereiken?
• Sommige deelnemers (ondernemers) hadden meer inhoud verwacht, ook op
het hoofdpodium.
• Advertentie werd niet als uitnodigend gezien.
• Erg veel eten en drinken.
Het AB vraagt om een kritische evaluatie, kijk daarbij ook naar aansluiting met
andere evenementen in de Achterhoek.

•

Mevrouw Veneman meldt dat de Novi ter inzage ligt. Er is een reactie voorbereid in
samenspraak met de ROV-ambtenaren. De Novi is erg op steden en stedelijke regio’s
gericht. De heer Buunk vult aan dat in de reactie aangesloten is bij bestaande stukken
en de reactie van de P10.

Achterhoek Raad:
Het AB blikt terug op de Achterhoek Raad van 23 september. Afgesproken wordt dat
de AB leden de bijeenkomst in hun presidium bespreken. Bij vragen van de pers
doorverwijzen naar M. Boumans.
Algemeen is de mening dat er meer inhoudelijke onderwerpen op de agenda van de
Achterhoek Raad moet staan. Oproep aan de AB leden om de volgende Achterhoek
Raad op 9 december aanwezig te zijn.
3

Verslag van de vergadering van 17 juli
Akkoord. Bij punt 2 AB i.p.v. DB. Aandacht wordt gevraagd voor het openbaar
ontsluiten van de stukken.
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Lobby
Er wordt kennisgenomen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten. Mevrouw
Bronsvoort vraagt waarom de N18 niet genoemd staat bij de onderwerpen om met
Kamerlid Dijkstra te bespreken. Ze pleit voor een duidelijke lobbyagenda voor
mobiliteit, zie voorbeeld Twente. Mevrouw Veneman meldt dat de N18 zeker wordt
besproken. We zijn nu nog bezig met een inventarisatie van lobbyonderwerpen. De
thematafels zijn hier nog niet allemaal klaar mee. Voor mobiliteit wordt gedacht aan
het inzetten van een externe lobbyist.
Mevrouw Veneman meldt dat er een verzoek is gekomen vanuit de gemeente Delfzijl
voor medeondertekening van een lobbybrief over de continuering van de
Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling na 2020. Afgesproken wordt om dit in de
Achterhoek Board te bespreken. Actie S. Veneman
De heer Bengevoord meldt dat er in Brabant het politieke jaar altijd gestart wordt met
een bijzondere bijeenkomst. Een waar je bij wilt/moet zijn. Is dit een idee voor de
Achterhoek? Het AB vindt het de moeite waard om te verkennen. Maar dit moet geen
event van de Regio zijn. De heer Buunk geeft aan dat het wel een open event zou
moeten zijn.
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Regio Deal
Mevrouw Veneman geeft aan dat eerder is afgesproken om een C7 met als thema
Regio Deal te organiseren. Ze geeft aan dat de ronde die nu langs de accounthouders

en gemeentesecretarissen gemaakt wordt veel inzicht geeft. Ze stelt voor om i.p.v. een
C7 een ronde langs de colleges te maken. Het AB stemt hier mee in. Het overzicht
wordt gemist.
De heer Buunk geeft mee om dit, indien gewenst, ook aan te bieden voor de andere
O’s. Actie S. Veneman
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Akkoord gaan met project De Steck
Het AB gaat akkoord met het project. Ook gaat het AB akkoord met een schriftelijke
ronde voor andere projecten. De heer Boumans vindt dat dat wel een uitzondering
moet zijn.
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Uitkomsten interne controle
Voor kennisgeving aangenomen.
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Bestuursopdracht grensoverschrijdende samenwerking en internationale
lobby (GROS)
1. De bestuursopdracht Grensoverschrijdende samenwerking vast te stellen;
2. Achterhoek bestuurders uit de thematafels voor te dragen voor benoeming in de
EUREGIO-commissies;
3. De Duitsland-coördinatoren voor te dragen als plaatsvervangend lid voor de
Achterhoek.
De heer Bengevoord is verrast door beslispunten 2 en 3. Hij stelt voor dit meer vrij te
laten en de gemeenten zelf te laten beslissen wie ze afvaardigen. Het gaat immers
om niet-politieke expertplekken. Mevrouw Bronsvoort vult aan dat het wel belangrijk
is dat alle leden –inclusief de politieke plekken (o.a. raadsleden) wel goed gevoed
moeten worden. Dit is een rol van de Duitslandcoördinatoren.
De reeds bezette plekken (3) worden gecontinueerd. Er zijn dan nog 3 plekken die
ingevuld moeten worden.
De heer Van Oostrum geeft aan de voorkeur te hebben voor bestuurders in de
Euregio-commissies. Plaatsvervangers kunnen wel ambtenaren zijn wat hem betreft.
Afgesproken wordt dat de heer Bengevoord met een voorstel komt voor het invullen
van de 3 plekken. Uitgangspunt daarbij is daarbij de expertise. Daarnaast zal
aangegeven worden hoe de annotatie richting de leden is. Actie: J. Bengevoord
Naar aanleiding van de Achterhoek Raad zal hij contact opnemen met F. Diersen.
Actie: J. Bengevoord
Een overzicht van de bezetting van de Achterhoek in de Euregio zal t.k.n. naar de
Achterhoek Raad gaan. Actie: J. Bengevoord
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Ondertekening convenant financiering GrensInfoPunt EUREGIO
De heer Van Oostrum vindt dat dit nieuw beleid is en dus niet het budget voor
grensoverschrijdende samenwerking hiervoor moet worden aangewend. Mevrouw
Veneman zal dit meenemen richting begroting 2021. Actie S. Veneman
Voor het overige akkoord.

10

Voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030
Akkoord.

11

Vergaderschema en -frequentie AB in 2020

Vergaderfrequentie eens per 6 weken blijven inplannen. Indien mogelijk kan het de tijd
ingekort worden.
12

Rondvraag en sluiting
De heer Van Oostrum geeft aan dat gewaakt moet worden dat er geen nieuw gremium
wordt opgezet voor de droogteaanpak. Dit naar aanleiding van het werkbezoek van
GS. Primair is het waterschap aan zet.
Het AB onderschrijft dit. Ook moeten we ervoor waken dat dit niet dé prioriteit van de
provincie voor de Achterhoek wordt.
De heer Bengevoord meldt dat er een vacature is in het DB van de Euregio. Hij zet zich
in om die te laten bezetten door iemand uit de Achterhoek.
De heer Bengevoord meldt dat de ambassadeur in Berlijn heeft aangegeven dat de
Achterhoek (Oost Nederland) redelijk onzichtbaar is. Hij gaf de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij als voorbeeld. Overigens is hij wel onder de indruk van
onze innovatieve bedrijven.

Vastgesteld d.d. 6 november 2019

drs. S. Veneman MBA
secretaris,

mr. M. Boumans MAB MPM
voorzitter,

