Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad
Maandag 9 december van 19.30-22.00 uur
Voorprogramma: 18.30 – 19.30 uur. Buffet: 17.45 – 18.30 uur
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal)
Doetinchem, 18 november 2019
Geachte leden van de Achterhoek Raad,
U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 9 december a.s.
om 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan. De bijbehorende stukken
sturen wij naar uw griffie en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw lokale raadsinformatiesysteem.
Ter voorbereiding op de bespreking van het concept Uitvoeringsplan 2020 nodigen wij u van harte uit om
van 18.30 – 19.30 uur in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Thematafels en de Achterhoek
Board. Hieraan voorafgaand kunt u desgewenst gebruik maken van een stamppotbuffet tussen 17.45 en
18.30 uur, in het Schaftlokaal van de DRU. Uw aanmelding en eventuele dieetwensen ontvangen wij graag
voor 2 december a.s. via een mail aan achterhoeksecretariaat@8rhk.nl.

Agenda
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
2. Vaststelling Uitvoeringsplan 2020 (bijlage 1, 2)
(Ter bespreking en ter besluitvorming)
Bijgevoegd is het concept Uitvoeringsplan 2020, waarin de Thematafels vanuit de Visie 2030 hun
prioriteiten en plannen voor het komende jaar hebben opgenomen.
Tijdens het voorprogramma kan informatie worden opgehaald bij de Thematafels.
In de vergadering zal het concept Uitvoeringsplan 2020 nog kort worden toegelicht. Daarna is er tijd
voor beeldvorming waarin opnieuw vragen kunnen worden gesteld aan vertegenwoordigers van de
Thematafels. Na een korte pauze wordt overgegaan tot oordeelsvorming. In de 1 ste termijn kan de
Achterhoek Raad haar inbreng doen zonder interrupties en eventuele amendementen en moties
kunnen worden ingediend. Na een korte pauze vindt de 2de termijn plaats waarin het debat kan
worden aangegaan. Eerst zal de Board reageren op de inbreng en daarna kan op elkaar worden
gereageerd. Tot slot wordt overgegaan tot besluitvorming.
3. Regio Deal (bijlage 3, 4, 5, 6)
(Ter informatie)
Korte inleiding en beantwoording vragen door de Achterhoek Board.
4. Vaststelling beknopt verslag vergadering Achterhoek Raad d.d. 23 september 2019
(bijlage 7, 8) en daaruit voortvloeiende acties w.o. memo Vergoeding (bijlage 9)
(Ter bespreking en ter besluitvorming)
5. Vragenronde
6. Afsluiting
De vergadering van de Achterhoek Raad is vanaf 19.30 uur online te volgen via www.8rhk.nl.
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000.
Ik zie uit naar een interessante avond en ontmoet u graag 9 december a.s. in de DRU.
Met vriendelijke groeten,
Mark Boumans
Voorzitter Achterhoek Raad

