Beknopt verslag Achterhoek Raad
Datum: maandag 23 september 2019
De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.achterhoek2030.nl / Achterhoek Raad
Presentielijst Achterhoek Raad: zie bijlage

1.

Agendapunt

Inhoud

Opening, vaststelling
agenda en
mededelingen

De agenda wordt vastgesteld.
Afmeldingen Achterhoek Raad: zie bijgaande presentielijst
Afmeldingen Achterhoek Board: mevrouw Koster
Mededelingen:
o De samenwerking in de Achterhoek bestaat nu 1 jaar in de nieuwe vorm. Er wordt
teruggeblikt en er wordt een filmpje vertoond waarin te zien is wat er zoal bereikt is.
o Het eerste Achterhoek Inspiratie Festival is goed ontvangen. Er volgt nog een evaluatie.
Het voornemen is vaker laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren.
De heer Hoijtink (Onafhankelijken Oost Gelre) heeft het woord gevraagd bij dit agendapunt.
De heer Hoijtink geeft aan dat hij harmonie mist in de samenwerking in de Achterhoek en dat de
lokale partijen genegeerd worden. OOG heeft geen vertrouwen in de gekozen opzet en heeft daarom
besloten per direct niet meer deel te nemen aan Achterhoek Raad.
Het vertrek van OOG wordt betreurd omdat het juist goed is ook een kritisch geluid te laten horen.

Status / Besluit
/ Stemming

OOG Oost Gelre
neemt niet meer
deel aan de
Achterhoek
Raad.

De heer Boumans wordt gevraagd te reageren op de ingebrachte zaken.
Naar aanleiding van het artikel in De Gelderlander van 26 juli jl., dat veel geruis en kritische vragen
heeft opgeleverd, geeft de heer Boumans aan dat hij geen voorstander is van herindeling. Hier is ook
geen sprake van in de Achterhoek omdat er met elkaar een samenwerkingsvorm is gevonden met
betrekking tot de ruimtelijke economische agenda, waar hij trots op is en die uniek is in Nederland.

2.

Beknopt verslag
vergadering
Achterhoek Raad
d.d. 8 april 2019

Op vragen van de heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) geeft de heer Boumans aan
zich graag sterk te willen blijven maken voor een goede samenwerking in de Achterhoek, als loyaal,
onafhankelijk en krachtig voorzitter. Over een jaar wordt er geëvalueerd.
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag:

Verslag 8 april
jl. is vastgesteld.

Op vragen van mevrouw Kock (PvdA Doetinchem) of het betrekken van jongeren bij de samenwerking
voldoende gebeurd en goed geborgd is, wordt aangegeven door Achterhoek Boardlid de heer Jansen
dat er volop contact is met De Achterban; een groep van 20 actieve jongeren. Afgesproken wordt
mevrouw Kock te betrekken bij het vervolg. Wie ook mee wil denken, kan dit aangeven bij de griffier.
Raadsvoorstel “Werkafspraken Achterhoek Raad”
In het voorstel staat: Het is aan elke gemeente zelf om binnen de daarvoor gelden mogelijkheden al

dan niet een vergoeding te geven voor de werkzaamheden van de Achterhoek Raad.

De heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) vraagt om 3 redenen om een heroverweging:
1. Elke gemeente kan nu een eigen vergoedingsbeleid voeren: geen gelijke monniken, gelijke kappen
2. De inwoners dragen financieel bij aan het goed functioneren van de samenwerking in de regio
3. Er is bij gemeenten geen grondslag voor het vergoeden van activiteiten voor de Achterhoek Raad.
Het verzoek om een vergoeding te betalen vanuit de begroting van de Regio Achterhoek wordt
meegenomen naar het Algemeen Bestuur (AB).
De aangepaste “Werkafspraken Achterhoek Raad” worden vastgesteld met inachtneming
van de bovenstaande afspraak dat er nog wordt teruggekomen op de vergoeding.
Informatieve memo “Benoemen leden Achterhoek Board” en “Algemeen profiel lid
Achterhoek Board”.
De Achterhoek Raad heeft kennisgenomen van deze memo met bijlage.
3.

Vragenronde

Op een vraag van de heer Hartemink (VVD Aalten) over de communicatie vanuit de Thematafels,
antwoordt Achterhoek Boardlid de heer Buunk dat er door elke Thematafel op verschillende manieren
wordt gecommuniceerd. Er zal aandacht blijven voor goede en tijdige communicatie. De Achterhoek
Raad is via 2 informele sessies geïnformeerd en de Thematafels hebben zich o.a. op het Inspiratie
Festival gepresenteerd.
De heer Diersen (CDA Aalten) en de heer Kion (Gemeentebelangen Berkelland) maken zich zorgen
over het voortbestaan van de commissie Grens. Vanuit de Achterhoek was altijd een goede
voorbereiding op de EUREGIO-raad. Wat is de status en klopt het dat er geen raadsleden meer zitting
zullen nemen maar ambtenaren? Deze vragen worden meegenomen naar het Algemeen Bestuur en er
wordt een gesprek toegezegd met portefeuillehouder de heer Bengevoord.

Board en
mevrouw Kock:
borging
betrekken
jongeren
Vergoeding
werkzaamheden
Achterhoek
Raad,
terugkoppeling
vanuit AB

Vastgesteld
“Werkafspraken
Achterhoek
Raad”.
Terugkoppeling
vergoeding volgt
vanuit AB.
Aandacht voor
communicatie
Thematafels

Duidelijkheid
vanuit AB over
Commissie
Grens en
gesprek met
dhr. Bengevoord

Op de opmerking van de heer De Lange (VVD Oude IJsselstreek) dat er bij de start van de nieuwe
samenwerking is toegezegd dat de verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur niet uitgebreid
zullen worden, wordt aangegeven dat dit een continu aandachtspunt is in het Algemeen Bestuur.
4.

Benoeming leden
Achterhoek Board

Er worden 3 nieuwe leden voor de Achterhoek Board voorgedragen.
- De heer Van ’t Hoog, Gelders gedeputeerde wordt voorgedragen als opvolger van
mevrouw Schouten door de provincie Gelderland namens de provinciale overheid.
- De heer Tappel, bestuurslid VNO-NCW (Algemeen Directeur Bronkhorst High-Tech B.V.)
wordt voorgedragen als opvolger van de heer Rikken door het bedrijfsleven.
- Mevrouw Van Haaren, wethouder in de gemeente Berkelland wordt voorgedragen als
opvolger van mevrouw Hoijtink door het algemeen bestuur namens de gemeentelijke
overheid.
De heer Boumans licht de doorlopen procedure toe om te komen tot een kandidaat vanuit het
Algemeen Bestuur namens de gemeentelijke overheid.
De 3 kandidaten stellen zich kort voor en gevraagd wordt wie het woord wil voeren. Hiervan hebben
gebruik gemaakt: de heer Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek), de heer Morren (GroenLinks
Berkelland), de heer Walter (Gemeente Belangen Aalten), de heer Pelgrom (Gemeentebelangen
Bronckhorst), de heer Hartemink (VVD Aalten), de heer Meerdink (HMV Aalten), de heer Morsink
(Ondernemend Berkelland), de heer Van der Graaff (D66 Aalten).
In de bijdragen kwam onder andere naar voren:
- dat men transparantie mist in het voorstel en in het voortraject
- dat de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur niet vindbaar zijn
- dat niet is aangegeven dat door 5 lokale partijen de heer Kuster is voorgedragen als
kandidaat
- dat geen rekening is gehouden met een zo evenredig mogelijke afspiegeling van partijen in de
Achterhoek in de Board zoals wel omschreven in het profiel
- dat men de indruk heeft dat er tijdens de procedure nieuwe criteria zijn toegevoegd
- dat er geen recht wordt gedaan aan de inwoners en kiezers van de Achterhoek die op lokale
partijen hebben gestemd
- dat het belangrijk is continuïteit te waarborgen in de Board
- dat de lokale partijen een duidelijk signaal af hebben gegeven en dat hier met zijn allen iets
mee moet worden gedaan.
Mevrouw Van der Meulen (Winterswijks Belang) wil graag buiten de partij-grenzen denken en voluit
gaan voor de Achterhoek.

Geen uitbreiding
verantwoordelijk
heden AB

De heer Boumans markeert vandaag als een leermoment. Het gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Na het afronden van de beraadslagingen, geeft de heer Peters (SP Oude IJsselstreek) aan graag over
alle drie de kandidaten te willen stemmen. De schriftelijke en anonieme stemming wordt in gang
gezet.
Ten behoeve van het vormen van een stembureau worden de volgende personen, met instemming
van de aanwezigen, benoemd:
- De heer Klein Gunnewiek
- De heer Hartemink
- Mevrouw Kock (voorzitter)
De uitkomst van de stemming is als volgt:
De heer Van ’t Hoog:
Voor: 136
Tegen: 3
Blanco: 21
De heer Tappel
Voor: 134
Tegen: 3
Blanco: 21
Mevrouw Van Haaren
Voor: 123
Tegen: 32
Blanco: 5
5.

Regiodeal

Alle drie de voorgedragen kandidaten zijn daarmee benoemd.
Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp meegenomen naar de volgende vergadering op 9 december
a.s.

Drie Boardleden
zijn benoemd
Regiodeal op
agenda
09/12/19

6.
7.

Moties vreemd aan
de agenda
Afsluiting

Niet aan de orde.
-

Afgesproken wordt de informatieve raadsbijeenkomst over de Regionale Energie Strategie
vanavond wel door te laten gaan.
Afgesproken wordt een nieuwe moment te zoeken om het onderwerp Wonen te bespreken.
De heer Boumans zegt toe erop toe te zien dat de stukken van het Algemeen Bestuur goed en
snel ontsloten worden.
De volgende vergadering van de Achterhoek Raad vindt plaats op maandag 9 december a.s.
om 19.30 uur. Wellicht dat er voorafgaand aan de vergadering een informeel voorprogramma
plaatsvindt maar hierover wordt de Raad nog geïnformeerd.
De data voor 2020 zijn geprikt en hierover is met de griffies gecommuniceerd.

De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
Vastgesteld d.d.:
Voor akkoord:
……………………………...

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter

Plannen sessie
over Wonen
Stukken AB
goed en snel
ontsluiten.

