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DUURZAAM DOETINCHEM FRACTIE VELTKAMP

MOTIE DOORONTWIKKELING REGIONALE SAMENWERKING ACHTERHOEK

De raad van de gemeente Doetinchem, in openbare vergadering bijeen op donderdag 21
december 2017,

constaterende dat:
- het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek, bestaande uit vertegenwoordigers

van de zeven gemeentes in de Achterhoek, een voorstel heeft gedaan voor de
doorontwikkeling van de Regio Achterhoek;

- door toegenomen decentralisatie van taken van de gemeenten uitgebreider en
complexer zijn geworden;

- de zeven gemeenten in de Achterhoek op diverse terreinen onderling samenwerken;
- er Been afspraken zijn gemaakt hoe de Regio Achterhoek wil samenwerken met het

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;

overwegende dat:
- het voor de ontwikkeling van de Achterhoek als krachtige regio noodzakelijk is dat de

regio zich in Arnhem, Den Haag en Brussel beter op de kaart zet;
het voor het behoud van de goede leefbaarheid in de Achterhoek noodzakelijk is dat
de overheid beter gaat samenwerken met bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties;

- het voorstel van het algemeen bestuur voorziet in een betere samenwerking tussen
overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties door de vorming van een
'Achterhoek Board';

- het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties middels een opinieartikel in een
regionaal dagblad hebben aangegeven voorstander to zijn van een betere
samenwerking met de overheid;

- gemeenteraden in het voorstel vooraf richting kunnen geven aan het beleid van de
reg io;

- dit voorstel optimaal inzet op behoud van zelfstandigheid van de gemeenten;
- de gemeenteraden geen verantwoordelijkheden overdragen, maar uiteindelijk zelf

verantwoordelijk blijven voor besluiten die ze nemen;
- dit voorstel geen extra bestuurslaag beoogt, maar alle raadsleden optimaal in staat

stelt om hun controlerende en kaderstellende rol uit to voeren,
- dit voorstel tussentijds geevalueerd kan worden, en gemeenteraden het proces

gaandeweg kunnen bijsturen;



spreekt uit:
- om op basis van deze overwegingen to blijven streven Haar efficientere

besluitvorming;
- daartoe het voorstel to steunen en aan de slag to willen met het voorstel 'de

Achterhoek werkt door';

verzoekt het college:
- deze motie to delen met de andere gemeenteraden in de regio Achterhoek;

en gaat over tot de orde van de dag
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