
 

 
Memo terugkoppeling AB besluit doorontwikkeling van de Achterhoekse samenwerking 

 
 

Aan:   Colleges van B&W van de Achterhoekse gemeenten 

Van:   AB Regio Achterhoek 
Onderwerp:  Beslispunten AB Regio Achterhoek rondom de Achterhoekse samenwerking 

 
 

 
In de vergadering van 4 oktober 2017 heeft het AB de volgende besluiten genomen: 

 

1. Het AB heeft ingestemd met het voorstel zoals beschreven in De Achterhoek werkt door, met 
inachtneming van de volgende kanttekeningen: 

a) Onafhankelijk voorzitter 
Het AB amendeert het stuk op de onafhankelijk voorzitter. Hiervan geeft het AB aan 

dat zij graag een voorzitter uit eigen geledingen ziet. Deze rol zien zij weggelegd voor 

de burgemeester van Doetinchem.  
b) Rol Achterhoeks Radenforum 

Het stuk is nu nog niet duidelijk genoeg over de rol en naamgeving van het 
Achterhoeks Radenforum. De interpretatie van het AB is als volgt:  

Het Achterhoeks Radenforum is nadrukkelijk geen vierde bestuurslaag, er worden 
geen mandaten van de gemeenteraden naar het Achterhoeks Radenforum 

gemandateerd. Het Radenforum stemt wel in met de inhoud van de Achterhoekse 

samenwerking, rondom de meerjarenvisie en de jaarplannen. Ook is het Achterhoeks 
Radenforum een plek voor ontmoeting en biedt het de mogelijkheid de 

gemeenteraadsleden vooraan in het proces te betrekken.   
c) Thematafels 

Op een aantal inhoudelijke thema’s is zorg over het opheffen van de 

portefeuillehouder overleggen. In de komende maanden zal verder worden 
uitgewerkt welke inhoud onder een thematafel valt en wanneer gemeentelijke 

afstemming voldoet, bijvoorbeeld rondom wettelijke taken. In dat laatste geval kan 
intergemeentelijk gewerkt worden met portefeuillehoudersoverleggen, deze worden 

niet door de Regio organisatie ondersteund. 

In de uitwerking van de thematafels en de ondersteuning vanuit de Regio is het 
verzoek nog eens goed te kijken naar de ondersteuning van de samenwerking met 

Duitsland.  
d) Financiële bijdrage gemeenten 

Bij een nieuwe opdracht voor de Regio Achterhoek hoort ook een financiële vertaling. 
De voorlopig genoemde € 2 verhoging van de inwonerbijdrage geeft hiervoor een 

richting. Het AB geeft aan op dit punt formeel te willen besluiten op het moment dat 

hiervoor een deugdelijke onderbouwing voorligt. 
Participatie vanuit de andere O’s moet zich ook financieel vertalen, bijvoorbeeld via 

een investeringsfonds. De middelen die op dit moment al worden ingezet door de 
Stuurgroep worden bij de uitwerking van het financieel voorstel betrokken.  

 

2. Het AB geeft het DB van de Regio Achterhoek de opdracht het voorstel De Achterhoek werkt 
door, conform bovenstaand besluit, verder uit te werken in een gewijzigde Regeling met 

bijbehorende Begrotingswijziging. 
Dit wordt zo spoedig mogelijk richting het AB in procedure gebracht, doch uiterlijk 1 januari 

2018. 
 

 

 
Conform de planning bij het AB voorstel brengen de colleges De Achterhoek werkt door in hun eigen 

gemeente in procedure richting gemeenteraden.  



 


