
 

 

 

AMENDEMENT  
op grond van artikel 28 reglement van orde 

 
 
 
     
 
 
 
 
Onderwerp: doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek 
 
Indieners: de fracties van Lokaal Belang, CDA, VVD, PvdA, SP en D66. 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 14 december 2017, 
 
Overwegende dat, 
 

- Dat het willen samenwerken een basishouding moet zijn van iedere gemeente; 
- De regionale samenwerking in de Achterhoek beter kan en beter moet, daarom is 

nieuwe besluitvorming nodig over de rol van de samenwerkingsverbanden binnen de 
regio Achterhoek en de samenwerkingsverbanden met onze Duitse grensregio; 

- Dat we als gemeente een aantal grote opgaven hebben, die niet stoppen bij onze 
gemeentegrens en dat we bij het oppakken van deze opgaven, als gemeenten en 
samenwerkingspartners gezamenlijk kennisdelen, krachten bundelen en allianties 
vormen; 

- De huidige uitwerking van het stuk “de Achterhoek werkt door” nog vraagt om een 
nadere uitwerking op een aantal punten; 

 

Besluit: 
 
De 3 beslispunten van het raadsvoorstel doorontwikkeling regionale samenwerking aan te 
passen en te wijzigen in: 
 

- Beslispunt 1: zich uit te spreken voor een versterking van de regionale samenwerking, 
te starten op het gebied van economische ontwikkeling en bereikbaarheid en in een 
later stadium met nader te preciseren verdere thema’s en onderwerpen; 

- Beslispunt 2: het AB opdracht te geven voor de verdere uitwerking van ”De Achterhoek 
werkt door” waarin is opgenomen hoe de raden, op democratische wijze, invulling 
kunnen geven aan hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende 
rol en hiermee formele zeggingskracht krijgen; 

- Beslispunt 3: bij deze uitwerking alsmede de gemaakte opmerkingen zoals genoemd 
in bijlage 2, alsmede de kanttekeningen gemaakt door het college en de raad van Oude 
IJsselstreek hierin te betrekken; 

- Beslispunt 4: de raad en het college actief te betrekken bij de verdere uitwerking van 
“de Achterhoek werkt door” en voor deze uitwerking voldoende tijd te nemen; 

- Beslispunt 5: de verdere uitwerking van “de Achterhoek werkt door” voor te leggen aan 
het college en de raad. 

 
Ondertekening: 
 
Theo Colenbrander (LB) 
Ton Büchner (CDA) 
Richard de Lange (VVD) 
Ton Menke (PvdA) 
Heini Peters (SP) 
Hayo Canter Cremers (D66) 
 


