
 

 

 

 

 

Aan de raad AGENDAPUNT 8.5 

 

Doetinchem, 18 juni 2014  

  

  

Programmabegroting 2015  Regio Achterhoek  

 

 

ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 

 

 

Voorstel: 

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2015 bij Regio Achterhoek. 

 

 

Inleiding 

De Regio Achterhoek heeft conform de procedure voor de begroting en verantwoording zoals deze 

is vastgelegd in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen op 24 april 2014 de begroting 2015 ter 

beoordeling en op 6 mei 2014 de jaarstukken 2013 ter kennisname toegezonden.  

 

Kern 

Op 20 mei hebben wij de begroting 2015 en jaarstukken 2013 van de Regio Achterhoek behandeld. 

We hebben besloten om u voor te stellen om geen zienswijze op de begroting 2015  in te dienen en 

een raadsmededeling  aan te bieden voor de jaarstukken 2013. Deze is u toegezonden (2014-49). 

 

Het is van belang om te benadrukken dat  2014 voor de Regio Achterhoek gezien moet worden als een 

overgangsjaar, waarin de  rol en functie van de Regio Achterhoek tegen het licht gehouden worden. Dit kan 

van invloed zijn op de opdracht aan de Regio en de organisatie van de Regio Achterhoek.  Duidelijk zal zijn 

dat dit effecten kan hebben op de begroting van de Regio. De begroting voor 2015 is nog ingericht in de lijn 

van voorgaande jaren. Indien er voorstellen tot wijziging komen zullen die uiteraard aan u worden voorgelegd.  

 

Met een programmabegroting bepalen de deelnemende gemeente de beleidsprioriteiten en de 

financiële kaders voor de Regio Achterhoek. In de voorliggende begroting 2015 treft u een 

inhoudelijke uitwerking aan. Deel I van de begroting bevat de programma’s voor de strategische 

kerntaken, de beheersmatige kerntaken en de termijngebonden taken. Deel II bevat de verplichte 

paragrafen en deel III de financiële begroting, waarin vanuit verschillende perspectieven een beeld 

wordt geschetst van de financiële positie.  

Leidend voor de programma’s is het Convenant Achterhoek 2020 die de drie O’s  Overheid, 

maatschappelijke Organisaties en Ondernemers in 2011 hebben ondertekend. Hierin wordt de 

samenwerking en de inspanning voor het realiseren van de Agenda 2020 bekrachtigd. In de 

Achterhoek Agenda zijn de ambities opgenomen voor een duurzaam vitale regio met een 

aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op weg naar 2020. Alleen door de krachten te bundelen en 

slimme verbindingen te leggen, kunnen we de Achterhoek vitaal houden. In 2013 is mevrouw Spies 

als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020 aangesteld om de Agenda 2020 

meer uitvoeringsgericht en “krimpproof” te maken. In goed overleg met de provincie Gelderland 

moet dat dit jaar leiden tot de uitvoeringsagenda Achterhoek. 

 

De werkzaamheden van de Regio zijn daarbij gericht op het procesmanagement Achterhoek 2020, 

het procesmanagement externe betrekkingen en facilitering van de portefeuillehoudersoverleggen. 

Naast deze strategische kerntaken verricht de Regio nog de nazorg over de stortplaatsen en de 

uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies. 



 

 

 

De programma’s geven geen aanleiding tot een zienswijze. 
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Financiën 

Als gevolg van de ontwikkeling van het gemeentefonds is conform gemaakte afspraken binnen de 

regio voor 2015 het accres van -0,94 % gehanteerd. Het betreft een bedrag van € 21.000. De Regio 

Achterhoek wil in 2014 aan de hand van een takendiscussie de opdracht aan en inrichting van de 

Regio tegen het licht houden en daar de genoemde korting in meenemen.  

 

De toepassing van het accres van -0,94% op de inwonerbijdragen van gemeenten aan de Regio 

Achterhoek in 2015 leidt  na toepassing met een correctie op het inwoneraantal tot een daling van 

de bijdrage van de gemeente Doetinchem van € 264.198,- naar  € 262.289 ,-.   

 

Het weerstandsvermogen blijft de komende jaren op het gewenste niveau (norm € 400.000,-) en er 

zijn geen risicodossiers buiten de normale bedrijfsrisico’s. 

 

Het indienen van een zienswijze op een begroting van een gemeenschappelijke regeling is een 

bevoegdheid van de raad. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



 

 

De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Programmabegroting  2015Regio 

Achterhoek; 

 

gelet op artikel  35 Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

b e s l u i t: 

 

De programmabegroting 2015 Regio Achterhoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen of een 

zienswijze.  

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 


