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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
Namens de gemeenteraad van Doetinchem danken wij u voor het toezenden van de 
Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek. Wij doen u met graagte de zienswijzen van 
de raad hieromtrent toekomen, zoals deze ter vergadering van 24 juni jl. is vastgesteld:  
 

1. Het is onwenselijk om gemeentelijke overschotten op de exploitatie structureel en 
van tevoren toe te blijven voegen aan het Investeringsfonds. 

 
Bij de aanvang van de het vernieuwde stelstel van de Achterhoekse samenwerking 
(Achterhoek werkt Door 2.0) is de principe-afspraak gemaakt dat in het geval van  
overschotten op de exploitatie, deze overschotten tot maximaal € 0,50 per inwoner 
worden toegevoegd aan het Investeringsfonds.  

 
De raad van de gemeente Doetinchem constateert dat het Investeringsfonds langjarig 
meer dan € 5 mln. bevat. Voorts constateert de raad dat daar op dit moment nog geen 
aanvullende verplichtingen op rusten, noch deze in de nabije toekomst voorzien zijn en 
zeker niet in de mate dat het fonds in korte tijd uitgeput zal raken.  
 
Gelet op de meerjarige omvang van de reserve, is er op dit moment geen dringende 
reden (meer) om het gemeentelijke deel van een eventueel jaaroverschot (op voorhand 
te blijven) bestemmen voor het fonds. Het ligt derhalve op het pad van de Regio om dit 
begrotingsprincipe reeds bij de vaststelling van deze begroting te verlaten.  
 
Eventuele overschotten op de exploitatie dienen daarmee (weer) expliciet betrokken te 
worden bij en tijdens de vaststelling van het jaarresultaat, ingevolge art. 32 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.  
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2. Dit geeft aanleiding om tegen de voorliggende begroting van de Regio Achterhoek 
te stemmen. 

 
Het raad van Doetinchem acht het wenselijk om krachtig in te zetten op het zo 
doelgericht en doelmatig mogelijk inzetten van door de gemeente(n) ingebrachte 
middelen. De voorliggende begroting voldoet daar -op dit specifieke punt- momenteel 
niet aan.  

 
De gemeenteraad van Doetinchem stemt daarom niet in met de begroting als 
voornoemd begrotingsprincipe (1) gehandhaafd wordt. 
 

Wij vertrouwen erop dat uw deze zienswijzen aanbiedt aan uw algemeen bestuur, ten 
behoeve van het vaststellen van de begroting. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 


