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Te besluiten om: 
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur om leden van de 

Achterhoek Board toe te laten treden tot het bestuur van de stichting SmartHub en daarbij 
geen schriftelijke zienswijze naar voren te brengen. 

 
Inleiding 
Doetinchem is deelnemer aan de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. De Regio behartigt 
de belangen van zeven Achterhoekse gemeenten op het gebied van onder andere economische 
en ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie, mobiliteit, grensoverschrijdende samenwerking en 
lobby richting de provincie Gelderland, het rijk en de Europese Unie.  
 
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.  
 
De Doetinchemse raad wordt nu in staat gesteld een zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit. 
Voor het indienen van een zienswijze geldt echter geen verplichting, als er geen financiële of 
inhoudelijke aanleiding is. 
 
Argumenten 
1.1. Er is geen financiële en inhoudelijke aanleiding om een schriftelijke zienswijze in te dienen. 
De stichting SmartHub is tot stand gekomen op voorspraak van Achterhoekse werkgevers (de 
leden van SmartHub Young talent) en de huidige aan SmartHub verbonden initiatieven. 
SmartHub Young Talent is in de afgelopen periode uitgegroeid tot een initiatief, waaraan zich 
ongeveer 160 (Achterhoekse) werkgevers hebben verbonden als lid. Dit heeft ertoe geleid dat 
ook andere initiatieven die zijn ontstaan rond de ontwikkeling van (potentiële) Achterhoekse 
werknemers en werkgevers, zich bij SmartHub Young Talent zijn gaan aansluiten. In dit kader 
gaat het concreet om SmartHub Development en SmartHub Incubator Industry.  
 
Om een hechtere samenwerking en verdere uitbouw van SmartHub vorm te geven, is er een 
overkoepelende stichting gewenst. Deze stichting is nu opgericht en het kandidaatsbestuur 
heeft een visie (zie bijlage 1) opgesteld. SmartHub heeft nu als hoofddoel de economische 
vitaliteit van de regio Achterhoek te stimuleren door in te zetten op ontwikkeling, innovatie en 
het aantrekken en behouden van (jonge) arbeidskrachten. In de praktijk houdt dit de volgende 
werkzaamheden in: 

• het verbinden en ondersteunen van bestaande initiatieven; 

• het profileren en bewaken van de toegevoegde waarde, groei en grenzen van het merk 
SmartHub; 

• het organisch en gedoseerd uitbreiden van SmartHub met nieuwe, passende initiatieven. 
 
  



Stichting SmartHub heeft de wens om als spil te fungeren in het netwerk en de verschillende 
initiatieven met elkaar te verbinden, waardoor de Regio Achterhoek een sterker ecosysteem 
krijgt met eigenaarschap bij Achterhoekse werkgevers. Het stichtingsbestuur vindt daarbij de 
link met 8RHK Ambassadeurs (Board en Thematafels) van doorslaggevend belang. Doordat de 
Board uit vertegenwoordigers van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden 
bestaat, kan een afvaardiging vanuit dit gremium naar het bestuur van de stichting SmartHub 
bijdragen aan het versterken van de 3O-samenwerking (maatschappelijke organisaties, overheid 
en ondernemers) binnen stichting SmartHub.  
 
Daarnaast geldt dat op grond van artikel 6 lid 2 van de ‘samenwerkingsregeling Regio 
Achterhoek’ het AB bevoegd is tot het oprichten van en het deelnemen in stichtingen als dit in 
het belang is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Conform 
artikel 31a van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt dit besluit pas genomen nadat de 
raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de 
gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te 
brengen. Omdat er geen financiële en inhoudelijke aanleiding is, adviseren wij u geen 
schriftelijke zienswijze in te dienen. 
 
Financiën 
Aan de goedkeuring van dit voorstel zijn voor Doetinchem geen financiële gevolgen verbonden. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Zienswijzen van de deelnemende Achterhoekse gemeenten hoeven niet te worden 
overgenomen. 
Artikel 22R van de ‘samenwerkingsregeling Regio Achterhoek’ en artikel 31a van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen geven aan dat de Achterhoek Board niet in zaken treedt waarin 
een ander orgaan bevoegd is, dan slechts na uitdrukkelijke toestemming van dat orgaan. 
Daarom is het besluit tot deelname van de Board in de stichting SmartHub inmiddels voorgelegd 
aan het algemeen bestuur en worden Achterhoekse gemeenteraden om een zienswijze 
gevraagd. Eventuele zienswijzen van gemeenten hoeven echter niet te worden overgenomen. 
In dat geval blijft het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur onveranderd. 
 
Vervolg 
De besluitvorming over de toetreding van de boardleden tot het bestuur van de Stichting 
SmartHub ligt op 14 december 2022 voor in het algemeen bestuur van Regio Achterhoek. 
Zienswijzen van Achterhoekse gemeenten dienen uiterlijk voor 1 december 2022 te worden 
gedeeld, zodat ze kunnen worden meegenomen in de verzending van de vergaderstukken. 
Zienswijzen die na deze deadline worden aangeleverd, kunnen tijdens de vergadering van het 
algemeen bestuur eventueel mondeling ter tafel worden gebracht. De beeldvormende 
raadsvergadering in Doetinchem vindt op 8 december plaats, zodat de eventuele zienswijzen uit 
deze vergadering kunnen worden meegenomen naar AB-vergadering van 14 december. 
 
Bijlagen 
1. Visiedocument stichting SmartHub  
2. Brief deelname aan bestuur stichting SmartHub 
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