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AMENDEMENT
artikel 33 Reglement van Orde

Aan de voozitter van de raad.

Raadsvergadering van 21 december 2017:

lndiener: D66, Wilco van Wijck

Voorstel tot wijziging van de doorontwikkeling regionale samenwerking Regio Achterhoek

Overwegende dat:

a De samenwerking in de Regio Achterhoek op veel terreinen succesvolverloopt, zoals op
het gebied van werk en inkomen in het WSPA, het sociaal domein, Smart lndustrie,
Achterhoek Toerisme, Breedband, RPB, regionale detailhandelsvisie, etc., etc.;
De nieuwe structuur met thematafels en een raadsforum of Achterhoek Parlement niet
zal leiden tot een beter resultaat;
Tijdens de bijeenkomst in de Dru fabriek te Ulft, d.d.13 december 2017 , waarb¡
uitgebreid de voorgestelde structuur door diverse partijen werd toegelicht, werd
(nogmaals) duidelijk dat er geen sprake is van transparante besluitvorming;
De bestuurlijke drukte door deze nieuwe opzet alleen maar zal toenemen en de
gemeenteraden van de betrokken gemeenten niet meer op een democratische wijze
invulling kunnen geven aan hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en
controlerende rol;
Deelname aan regionale projecten uiteindelijk altijd een individuele beleidskeuze is en
blijft van de afzonderlijke gemeenteraden;
Een Poho structuur nodig blijft omdat de overheid nu eenmaal veel zaken gezamenlijk
moet regelen en met het bedrijfsleven;
Herijking van de samenwerking om tot nog betere resultaten te komen wenselijk is.
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Tekst wijzigingsvoorstel :

¡ Niet in te stemmen met voorgestelde doorontwikkeling van de regionale samenwerking
zoals geformuleerd in bijlage 1 'De Achterhqek werkt door "versie 4 oktober 2017", met
inachtneming van de binnen het Algemeen Bestuur (AB) besloten amendementen, zie
bijlage 2.

. Het AB opdracht te geven voor een verdere uitwerking van "De Achterhoek werkt door"
en hierbij uit te gaan van de oprichting van een Achterhoekboard en de bestaande Poho
structuur. Extra benodigde financiële middelen evenwichtiger over de drie O's verdeeld
moeten worden.

o Het AB geen opdracht geven om eeñ voôrstel uit te werken over de evaluatie van de
nieuwe werkwijze door een onafhankelijke partij.

. Dat het voorzitterschap van Achterhoekboard rouleert onder de burgemeesters.
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