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MEMO 
 

Onderwerp: Tekstuele wijzigingen raadsvoorstel Concept-Uitvoeringsagenda2.0 

Achterhoek 2020 

 

 

van: wethouder Peter Drenth 

aan: de gemeenteraad 

datum: 9 februari 2016 

 

 

Op 4 februari jl. heeft u de Concept-Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 behandeld in de 

beeldvormende raad. Dezelfde dag ontving het college een e-mail van de Regio Achterhoek met 

daarbij een aangepaste versie van het raadsvoorstel. Omdat de stukken op dat moment al aan u 

waren voorgelegd, was het niet meer mogelijk om deze aanpassingen door te voeren. Het college 

heeft de wijzigingen op verzoek van de Regio Achterhoek verwerkt in het raadsvoorstel. Het behelst 

hier relatief kleine wijzigingen die geen verstrekkende gevolgen hebben voor de strekking van het 

voorliggende voorstel. Toch hecht het college eraan om u in deze memo op de hoogte te brengen 

van de wijzigingen. 

 

Wat is er gewijzigd? 

De volgende passages in het raadsvoorstel zijn gewijzigd: 

- WAS: 

Rol stuurgroep Achterhoek 2020 (pagina 4 van het raadsvoorstel) 

De stuurgroep Achterhoek 2020 heeft een zwaarwegende adviesrol over de breedte van de 

Uitvoeringsagenda2.0. De stuurgroep beoordeelt de projecten aan de hand van het 

afwegingskader en geeft op basis daarvan een zwaarwegend advies. De stuurgroep 

organiseert dat ondernemers en maatschappelijke organisaties de projecten van het 

programma Werken voorbereiden en uitvoeren binnen de gestelde randvoorwaarden. Aan 

de overheid wordt gevraagd dit voor de programma’s Wonen en Bereikbaarheid te doen. 

Daarbij hoort ook voldoende cofinanciering. 

IS:  

Deze tekst is geschrapt in het raadsvoorstel. 

- WAS: 

Rol gemeenten en algemeen bestuur van de Regio Achterhoek (pagina 4 van het raadsvoorstel) 

De portefeuillehoudersoverleggen zijn aan zet om met hun partners uit het veld (o.a. de 

woningbouwcorporaties) invulling te geven aan de programma’s Wonen en Bereikbaarheid. 

Naast het inhoudelijk uitwerken van de projecten hoort daarbij ook het regelen van de 

confinanciering.  

IS: 

Rol gemeenten (pagina 4 van het raadsvoorstel) 

De portefeuillehoudersoverleggen zijn aan zet om met hun partners uit het veld (o.a. de 

woningbouwcorporaties) het voortouw te nemen bij de invulling van de programma’s 

Wonen en Bereikbaarheid. Naast het inhoudelijk uitwerken van de projecten hoort daarbij 

ook het regelen van de confinanciering. 


