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Geacht college,

U bent partner in de 3 O samenwerking (overheid, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties) van Achterhoek2020. Daarom ontvangt u hierbij de begroting van de stuurgroep 
Achterhoek2020 voor het jaar 2018.

Begroting 2018
De basisbegroting omvat de kosten van de stuurgroep en kennismakelaars, communicatie, 
monitoring en ondersteuning. Deze kosten worden gedekt uit de decentralisatie uitkering van 
het Rijk (de zogenoemde krimpbijdrage, conform besluit algemeen bestuur d.d. 3 juni 2016), 
de provincie en door Regio Achterhoek in de vorm van personele inzet.
Op dit moment is nog niet zeker of de provincie ook in 2018 bij gaat dragen, daarover lopen 
nog gesprekken tussen stuurgroep en provincie. De verwachting is evenwel dat de provincie 
ook in 2018 gaat bijdragen.
Naast de basisbegroting beschikt de stuurgroep over (niet structurele) middelen voor het 
ondersteunen van nieuwe initiatieven en opstarten van projecten. Dit zijn de restantmiddelen 
uit voorgaande jaren (€ 148.000) aangevuld met externe middelen die beschikbaar zijn 
gekomen. Dit laatste betreft binnengehaalde subsidies en de vrijgekomen transitiegelden uit 
het Regiocontract 2012-2015 (€ 363.000). Hierover heeft het algemeen bestuur in januari 2017 
besloten dat die ten goede komen aan het opstarten van initiatieven en projecten binnen 
Achterhoek2020. De middelen die in 2017 niet zijn uitgegeven worden overgeheveld naar 2018, 
derhalve is op dit moment is de omvang hiervan voor 2018 nog niet bekend (pm post).

Achterhoek2020
Achterhoek2020 zorgt voor een integrale uitvoeringsagenda op het gebied van Werken, Wonen 
en Bereikbaarheid. De samenwerking binnen de stuurgroep is een bundeling van krachten, 
waarin elke O vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, taken en achterban meedenkt en -werkt 
aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda^». De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan en 
verbindt en zij ondersteunt waar mogelijk nieuwe initiatieven. Zij voert zelf echter nagenoeg 
geen projecten uit, omdat de uitvoering gebeurt door de zogenoemde Coalitions of the Willing. 
Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen van een project worden behaald en 
onderneemt zij actie als dit niet het geval is.
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De stuurgroep maakt voor het realiseren van haar doelstellingen en het inwinnen van advies 
onder andere gebruik van de inzet van drie kennismakelaars binnen de programma's Werken, 
Wonen en Bereikbaarheid. Deze makelaars verbinden mensen, projecten, ideeën, vragen, 
regio's, buurlanden en kennis(instellingen) met elkaar.
Daarnaast laat de stuurgroep zich rechtstreeks adviseren door verschillende adviesorganen die 
zijn gekoppeld aan de programma's Werken, Wonen en Bereikbaarheid, zoals de regiegroep 
Smart Industry, het PDA en de porteleuillehoudersoverleggen.

Bijdrage gemeenten
De gemeenten dragen bij door het leveren van capaciteit voor de stuurgroep, dit betreft uren van 
medewerkers van Regio Achterhoek (circa 1,5 fte).

Wij danken u hartelijk voor uw steun en bijdragen van de afgelopen jaren. Daarmee heeft de 
Achterhoek zich de afgelopen jaren van zijn beste kant laten zien en zijn vele resultaten 
bereikt.

Met vriendelijke groet,
namens de stuurgroep Achterhoek2020,

Foppe Atema
Voorzitter Achterhoek2020
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