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Amendement 
 
Voorstel no.:  Z74175/Raad-00288/7 
Agendapunt: 7 
 
Onderwerp: Versterking Regionale Samenwerking 
 
De gemeenteraad van Bronckhorst, in vergadering bijeen op 23 november 2017,  
 

Overwegende dat 

 de notitie ”De Achterhoek werkt door”, zeker voor de burger,  onvoldoende 

begrijpelijk is en  de noodzaak van het voorstel onvoldoende helder maakt, 

 de notitie op deelaspecten onvoldoende onderbouwd is  om er een oordeel over te 

vellen, m.n. over de personele bezetting, de onafhankelijke voorzitter,  en  de 

bijdrage per inwoner en  

 daardoor  het voorgestelde tijdspad ter afwikkeling onhaalbaar is, 

 de  democratische legitimiteit van de genoemde “Achterhoek Board” en het 

“Achterhoek Parlement” onvoldoende gewaarborgd zijn, 

 de samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke 

organisaties een goede zaak is en past in de trend van “participatie aan 

beleidsvoorbereiding”  en , 

 de idee van “thematafels” succesvol bij kan dragen aan de versterking van regionale 

samenwerking, maar 

 de aangegeven beslissingsstructuur teveel top-down is  en  te weinig  uitgaat van de 

participatiegedachte die in de moderne politiek terrein wint. 

 
Het oorspronkelijke besluit met nummer Raad-00288/7 te vervangen door: 

 
besluit: 

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Achterhoek opdracht te geven  

1. om uiterlijk eind februari 2018 met een aangepast voorstel op basis van ‘De Achterhoek 

werkt door’ te komen zodat de nieuwe Raden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 

2018 dit aangepaste voorstel kunnen bespreken.  

2. voor een uitwerking waarin duidelijkheid wordt gegeven over de kanttekeningen die 

genoemd zijn door het AB van de Regio Achterhoek, waarbij: 



 
 
 
 

a) de kaderstellende en controlerende rol van de verschillende Gemeenteraden 

gewaarborgd blijft en de democratische legitimiteit verzekerd is, 

b) de idee van inhoudelijk gedreven ‘thematafels’ verder uit te werken, zodat ook de inbreng 

van ondernemingen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties als volwaardige 

partners, ieder met eigen verantwoordelijkheden, bij de planvoorbereiding 

geoptimaliseerd wordt. Daardoor kan het onderling vertrouwen groeien, zodat er naar 

externe partners ook ‘massa gemaakt kan worden’. 

2) voor een voorstel over een aangepaste WGR Regio Achterhoek; 

3) voor een voorstel over een begrotingswijziging 

4) voor een voorstel over de evaluatie van de nieuwe werkwijze door een onafhankelijke partij 

 

 
 
Hengelo Gld., 23 november 2017 
De fracties van 
VVD 
GroenLinks 
 
 
 
 
 
 
 


