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Geacht college, 

 

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2023 van Achterhoek Ambassadeurs (Regio 

Achterhoek). Met de programmabegroting besluiten de deelnemende gemeenten over de 

beleidsprioriteiten en de financiële kaders. Op 31 maart 2022 is de kaderbrief voor de 

programmabegroting 2023 aan u toegezonden. Achterhoek ambassadeurs is het Achterhoekse 

samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland. De regionale 3O samenwerking is 

terug te vinden in de opbouw van deze begroting. De begroting is qua inhoud breder dan 

alleen de taken die Regio Achterhoek uitvoert. Zo willen we zichtbaar maken wat er buiten 

onze eigen (Regio Achterhoek) organisatie gedaan wordt door de partijen die samen 

Achterhoek ambassadeurs vormen.  

 

De egroti g estaat uit ee  eleids egroti g et de progra a’s e  erpli hte paragrafe , 
een financiële begroting en bijlagen. Gemeenten worden gevraagd in te stemmen met 

programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte 

paragrafe . De progra a’s S art E o o y e  S art Li i g zijn bedoeld ter informatie en 

niet ter vaststelling. De proje te  a  deze progra a’s orde  oor het grootste deel 
uitgevoerd door initiatiefnemers en maken geen onderdeel uit van de begroting van Regio 

Achterhoek. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het boekwerk. 

 

Volgens de vastgestelde planning ligt de begroting in het algemeen bestuur van 6 juli ter 

besluitvorming. Zienswijzen ontvangen voor 20 juni 2022 worden meegenomen in de 

verzending van de vergaderstukken. Zienswijzen ontvangen na deze datum worden later 

toegevoegd aan de vergaderstukken of mondeling ingebracht in de vergadering. 

 

Hoogachtend, 



 

 

drs. S. Veneman MBA 

secretaris/directeur 

 


