
Stand van zaken proces doorontwikkeling en uitnodiging voor de raadsronde  
Memo voor alle Achterhoekse raadsleden, 28 september 2017  
 
Beste Achterhoekse raadsleden,  
 
Graag informeer ik u over de vervolgstappen in het traject Doorontwikkeling regionale samenwerking, 
dat een jaar geleden van start ging. Het doel is een sterke en slagvaardige Achterhoek, waar iedere 
gemeente vanuit haar eigen profiel een bijdrage levert aan regionale opgaven. Daarvoor is het nodig 
de samenwerking op een andere manier in te richten. De componenten ‘vertrouwen’ en ‘elkaar iets 
gunnen’ zijn daarbij randvoorwaarden.  
 

Voortraject in het kort  
Na gesprekken van BMC met collegeleden, griffiers en gemeentesecretarissen vond eind november 
2016 een oriënterende radenbijeenkomst plaats, waar raadsleden uit Drechtsteden, U10 en Parkstad 
Limburg uitleg gaven over de manier waarop deze samenwerkingsverbanden regionale opgaven 
uitwerken. Op de vervolgbijeenkomst (februari 2017) spraken zo’n zestig raadsleden intensief met 
elkaar over de gewenste inhoud van de samenwerking en over de vraag hoe zij hierbij als raadslid 
betrokken willen zijn.  
Veel raadsleden gaven aan de Achterhoek vooral te zien als één samenhangend gebied waar 
inwoners, organisaties en bedrijven prettig willen leven en ondernemen. Bereikbaarheid (fysiek en 
digitaal), ROV en economie/ arbeidsmarkt en duurzaamheid (energietransitie) werden als belangrijke 
samenwerkingsthema’s genoemd, evenals het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de regio. 
Raadsleden gaven aan dat zij ‘aan de voorkant’ betrokken willen worden bij (de hoofdlijnen van) 
regionale dossiers. Belangrijk is dat er een goede structuur en ‘spelregels’ voor samenwerking komen: 
wat wel en wat niet samen oppakken, de gelederen gesloten houden en bereidheid tonen om 
bepaalde zaken los te laten.  
Tijdens de laatste radenbijeenkomst (juni 2017) bespraken raadsleden de scenario’s van BMC. In dit 
voorstel kwamen enkele zaken niet voldoende aan bod, zoals regionale verantwoordelijkheid, 
democratische legitimatie en politieke vertegenwoordiging. Ook werd gevraagd om voorbeelden uit te 
werken voor recente/actuele dossiers om de consequentie van (lastige) scenario’s in beeld te 
brengen. Daarom beloofde ik u met een aangepast voortel te komen.  
 
Aangepast voorstel voor regionale samenwerking  
Het voorstel dat er nu ligt is na een gedegen voortraject en met medeneming van alle input van het 
afgelopen jaar tot stand gekomen. Naast het AB hebben twee klankbordgroepen vanuit het bestuur 
en vanuit de drie O’s meegedacht. Ook gedeputeerden Jan Markink en Bea Schouten hebben het stuk 
gezien en feedback gegeven.  
 
Besluitvorming  
Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek spreekt op 4 oktober over het voorstel voor sterkere 
(bestuurlijke) samenwerking in de Achterhoek. Dit voorstel wordt voorafgaand aan de vergadering 
verspreid via de reguliere weg voor de AB stukken. Op 4 oktober ligt voor het AB de vraag voor dit 
voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraden aan te bieden. U krijgt dit voorstel vervolgens via 
uw eigen college ter besluitvorming aangeboden. 
  
Raadsronde 
In de weken van 5 tot en met 31 oktober komen een of meer leden van het dagelijks bestuur (Mark 
Boumans, Joris Bengevoord en Arno Spekschoor) graag bij u langs om het voorstel (beeldend) toe te 
lichten. Uiteraard is er dan ook gelegenheid uw vragen aan ons te stellen.  
 
Bronckhorst  5 oktober 19.30 uur  
Winterswijk  5 oktober 19.30-20.30 uur  
Oost Gelre  12 oktober 19.00-20.00 uur  
Doetinchem  12 oktober 21.00 uur  
Aalten   17 oktober 20.00 uur  
Oude IJsselstreek 26 oktober 21.00-22.00 uur  
Berkelland  31 oktober 19.30 uur  



Ik hoop dat we velen van u mogen ontmoeten tijdens de avond bij uw gemeente. Mocht u vooraf al 
vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag. U kunt deze richten aan Susan Heimplaetzer, 
s.heimplaetzer@regio-achterhoek.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens het dagelijks bestuur van Regio Achterhoek,  
 

 
 
mr. M. Boumans MBA MPM 
voorzitter 


