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Op verzoek van de Doetinchemse leden van de Achterhoek Raad neem ik jullie vanavond mee in de verhouding tussen

Achterhoek Raad en gemeenteraad, vanuit de vraagstelling wie waarover gaat?

In zowel het document De Achterhoek Werkt Door als in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoekis de verhouding tussen

Achterhoek Raad en gemeenteraad duidelijk aangegeven. Desondanks was het verwonderlijk dat tijdens de laatste vergadering

van de Achterhoek Raad een aantal raadsleden (niet uit Doetinchem) meenden dat afgesproken is dat in de Achterhoek Raad

geen besluiten genomen kunnen worden. Dat alleen al is voldoende reden om de vraag met elkaar te bespreken wie waarover

gaat.

Daarnaast is het zo dat weliswaar redelijk duidelijk is wie waarover gaat, maar dat de samenwerkingsregeling ook openingen

biedt tot ruimere beïnvloeding van de besluitvorming in de 3-O samenwerking vanuit de afzonderlijke gemeenten. De insteek van 

mijn verhaal is dat de praktijk zal uitwijzen hoe die openingen benut zullen gaan worden en dus hoe de precieze verhouding

tussen Achterhoek Raad en gemeenteraden gestalte krijgt.
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1. De bijzondere constellatie in de Achterhoek, de 3O-samenwerking

De Achterhoek. Als je in de Achterhoek woont, woon je in eerste instantie in of nabij je stad, dorp of gehucht. In tweede instantie 

woon je in de Achterhoek. Natuurlijk weet je ook dat je in een gemeente woont, maar dat is een constructie die niet appelleert 

aan daar waar je woont.

Deze beleving slaat niet alleen op hoe bewoners ervaren waar ze wonen, maar past ook bij de beleving van bedrijven en 

maatschappelijke organisaties.

Vanuit deze achtergrond is het niet vreemd dat binnen de Achterhoek gezocht is naar een constructie om met elkaar 

Achterhoekse zaken op te pakken. Die zoektocht heeft geresulteerd in een bijzondere constructie waarin overheid, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties samenwerken om hun gezamenlijke visie op de Achterhoek handen en voeten te geven.
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De constructie bestaat uit drie geledingen:

• een Achterhoek Board, met leden vanuit de drie geledingen;

• een Achterhoek Raad, met een vertegenwoordiging van alle fracties uit de Achterhoekse gemeenteraden;

• Thematafels, ook met leden vanuit de drie geledingen.

Overigens, met de Achterhoek Raad is deze 3-O samenwerking waarschijnlijk de meest democratische 3-O samenwerking van 

Nederland.
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Voor de zeven betrokken gemeenten is deze bijzondere vorm van samenwerking vastgelegd in de Samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek. Hierin staat ook dat deze drie geledingen (Board, Raad en Thematafels) gaan over de (beleidsinhoudelijke) 

meerjarenvisie op de Achterhoek en over de bijbehorende (beleidsinhoudelijke) jaarplannen:

• De Achterhoek Board bereidt de meerjarenvisie en de jaarplannen voor en legt deze ter besluitvorming voor aan de 

Achterhoek Raad.

• De Thematafels leveren een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding van de meerjarenvisie en de jaarplannen (aan de 

Achterhoek Board) en voeren vervolgens het jaarplan uit (in opdracht en onder aansturing van de Achterhoek Board).

• De Achterhoek Raad tenslotte stelt de meerjarenvisie en de jaarplannen vast en kan daarbij moties en amendementen 

indienen.

Opmerkelijk punt hierbij is dat, behalve dat er collegeleden zitting hebben in de Achterhoek Board en lid zijn van Thematafels en 

behalve dat gemeenteraadsleden zitting hebben in de Achterhoek Raad, het maken en vaststellen van meerjarenvisie en 

bijbehorende jaarplannen buiten de afzonderlijke gemeenten om gaat.
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2. Het gemeenschappelijk openbaar lichaam Regio Achterhoek / 8RHK Ambassadeurs

Toch is het niet zo dat de afzonderlijke gemeenten aan de zijlaan staan. Want de jaarplannen die voortvloeien uit de 

meerjarenvisie Achterhoek (Achterhoek 2030) hebben zowel inhoudelijke als financiële consequenties voor de gemeenten. En 

het is niet zo dat Achterhoek Board of Achterhoek Raad besluiten kunnen nemen met (onherroepelijke) gevolgen voor de 

afzonderlijke gemeenten.

Maar hoe gaat dat dan? De Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek geeft hiervoor wel een richting, maar de praktijk zal die 

richting moeten invullen. In de praktijk zal dus duidelijk worden hoe dit gaat werken.
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Het eerste wat geregeld is in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek is de instelling van een gemeenschappelijk openbaar 

lichaam Regio Achterhoek (conform de Wet gemeenschappelijke regeling), bestaande uit een algemeen bestuur (AB), een 

dagelijks bestuur (DB) en een ambtelijke organisatie (8RHK Ambassadeurs). Dit gemeenschappelijk openbaar lichaam heeft een 

taak ten opzichte van de regionale samenwerking tussen de drie O’s en daarnaast nog twee andere taken.
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De twee andere taken zijn (a) de profilering van de Achterhoek (anders gezegd: de lobby voor de Achterhoek) en (b) de nazorg en 

overdracht van de regionale stortplaatsen.

De taak die het gemeenschappelijk openbaar lichaam Regio Achterhoek te vervullen heeft ten opzichte van de regionale 

samenwerking van de drie O’s is het vertegenwoordigen van de overheid in deze samenwerking. Hiertoe benoemt het AB drie 

leden (wethouders) in de Achterhoek Board.

Deze taak betekent dat het AB door de afzonderlijke gemeenten (via hun vertegenwoordiger in het AB, d.w.z. via hun 

burgemeester) aangesproken kan worden op de wijze waarop de vertegenwoordigers van de gemeenten in de Achterhoek Board 

de overheid vertegenwoordigen.

Overigens kan dat ook door de Achterhoek Raad gebeuren. Want ook daar kan gesproken worden over de wijze waarop de 

gemeentelijk vertegenwoordigers in de Board de gemeenten vertegenwoordigen.

Tenslotte is een derde manier waarop gemeenteraden de 3-O samenwerking kunnen beïnvloeden. Naast hun Burgemeester als

de gemeentelijk vertegenwoordiger in het AB kunnen ze ook hun wethouders als leden ban de thematafels aanspreken op hun
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inzet bij die thematafels.
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Eén van de wettelijke verplichtingen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam is het opstellen van een begroting. Hiertoe is 

het lichaam ook wettelijk verplicht om de betrokken gemeenteraden de jaarrekening en de kadernota ter informatie toe te 

sturen en hen te vragen een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Bij de vaststelling van de begroting heeft het AB 

vervolgens aan te geven of en hoe het de zienswijzen vertaald heeft in de begroting.
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3. De begroting Regio Achterhoek

De begroting Regio Achterhoek is de begroting van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Regio Achterhoek en presenteert 

dus de wijze waarop de Regio Achterhoek invulling geeft aan zijn drie taken, waaronder de taak van de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de regionale drie O-samenwerking. Afstemming van de Regio-begroting op de Visie Achterhoek 2030 en 

op de daarvan afgeleide jaarplannen lijkt voor de hand te liggen, maar is nergens vastgelegd. De praktijk zal ook hier uitwijzen

hoe die afstemming vormgegeven gaat worden. Tevens zal de praktijk van de begroting aanwijzen welke bedragen de Regio wil 

aanwenden voor de realisatie van de doelen uit de Visie 2030 en van de activiteiten uit het Jaarplan 2020.

Otwin van Dijk is de portefeuillehouder financiën in het DB van de Regio Achterhoek. Tijdens de Achterhoek Raad van 11 maart jl.

heeft hij een presentatie gegeven over de opzet voor de begroting 2020. Daarin werd duidelijk dat er een duidelijke relatie is met 

de Visie2030 door de overname van de drie thema’s als de kapstok van de begroting.

[Korte weergave van de presentatie van Otwin]
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Door deze opzet van de begroting is het mogelijk voor de afzonderlijke gemeenteraden om niet alleen een zienswijze te 

formuleren op de ‘eigen’ begroting van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Regio Achterhoek, maar ook op de thema’s uit 

de Visie2030 en de bijbehorende doelen, prestatie-indicatoren, projecten en in te zetten middelen.

Maar wat gebeurt er nu als één of meerdere gemeenteraden opmerkingen hebben bij de ontwerpbegroting waar het AB bij het 

vaststellen van de begroting niet om heen kunnen en die hun weerslag hebben op de inhoud van de Visie2030 of op de 

Jaarplannen 2019 en 2020? Wie gaat dan zorgen voor de verbinding tussen AB Regio Achterhoek en gemeenten enerzijds en 

Achterhoek Board anderzijds?

Ik neem aan dat in elk geval de Achterhoek Raad dan een positie heeft in te nemen bij het vaststellen van de Jaarplannen 2019

en 2020 (in september?). En tegelijk, neem ik tenminste aan, zullen de gemeentelijk vertegenwoordigers bij de Thematafels het

gemeentelijk geluid meenemen naar ‘hun’ thematafel bij het input geven voor de Jaarplannen.

De praktijk zal uitwijzen hoe dat dan gaat.
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Nog twee opmerkingen hierbij:

• Los van de begroting zullen grote nieuwe projecten en de bijbehorende financiering voorgelegd worden aan de afzonderlijke 

gemeenten. Pas als de gemeenten hun akkoord hebben gegeven, kunnen deze projecten van start. En zullen ze hun plek 

krijgen in de jaarplannen.

• Op dit moment loopt besluitvorming rondom de Regiodeal. Er is een principeakkoord met het Rijk dat de Achterhoek 

maximaal €20 miljoen krijgt ter versterking van de regio. Onderdeel van de ‘deal’ is dat er minimaal €20 miljoen aan 

cofinanciering bijgelegd wordt vanuit de regio. Op dit moment wordt bekeken hoe die minimaal €20 miljoen gevonden kan 

worden. Uit de vergadering van de Achterhoek Raad begrijp ik dat er op korte termijn een voorstel naar de gemeenteraden 

gaat (via de colleges) over de gemeentelijke bijdrage hiervoor (in totaal €4,6 miljoen). Als de gemeenten akkoord zijn en als de 

andere co-financiers (provincie, ondernemers, maatschappelijke organisaties e.d., voor in totaal zo’n €16 miljoen) akkoord 

zijn, dan kan de Regiodeal begin juni definitief gesloten worden. Laatste informatie is dat vanuit RA naar de colleges het 

verzoek gestuurd is om voor 29 september een “Letter of Support” af te geven voor de cofinanciering (een soort 

garantstelling).
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