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Geachte Raad, geacht College, 
 
Op 21 april 2021 heeft het algemeen bestuur het projectvoorstel voor de oprichting en verdere 
uitwerking van SmartHub 2.0 goedgekeurd. Sindsdien is de stichting SmartHub opgericht en een 
kandidaatsbestuur gevormd. Om de binding tussen de Achterhoek Board, thematafels en de 
stichting te borgen op de lange termijn, wensen beide partijen dat in het bestuur van stichting 
SmartHub structureel twee boardleden worden benoemd. Om dit in de statuten van SmartHub op 
te kunnen nemen, zal het algemeen bestuur van de regio Achterhoek hierover een besluit moeten 
nemen. Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 22 september 2022 het ontwerpbesluit 
genomen waarin akkoord wordt gegaan om boardleden toe te laten treden tot het bestuur van 
Stichting SmartHub. Conform artikel 6 lid 2 van de samenwerkingsregeling vraagt het algemeen 
bestuur u om een zienswijze over dit ontwerpbesluit. 
 
Bijgaand ontvangt u het (concept) raadsvoorstel met het verzoek dit te agenderen voor de 
gemeenteraad. Als bijlage is toegevoegd het visiedocument van de Stichting SmartHub. 
 
De besluitvorming over de toetreding van de boardleden tot het bestuur van de Stichting SmartHub 
ligt op 14 december ter besluitvorming voor in het algemeen bestuur. Zienswijzen ontvangen wij 
graag voor 1 december 2022 zodat ze kunnen worden meegenomen in de verzending van de 
vergaderstukken. Zienswijzen ontvangen na deze datum worden later toegevoegd aan de 
vergaderstukken of mondeling ingebracht in de vergadering. 
 
Hoogachtend, 
 
namens het algemeen bestuur 
van Regio Achterhoek, 
 



     
 
 
drs. S. Veneman MBA         mr. M. Boumans MBA MPM 
secretaris/directeur         voorzitter 
 

 


