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Onderwerp: Stand van zaken uitvoering amendement fusieonderzoek 

Doetinchem- Oude IJsselstreek, raadsvergadering 28 februari 

2013  

Portefeuillehouder: Steven Kroon 

Datum: 9 april 2013 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 28 februari heeft u gesproken over de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar een 

mogelijke fusie tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek. Hierbij is met brede steun een 

amendement aangenomen. We brengen u met deze mededeling op de hoogte van de stand van 

zaken rondom dit amendement en de samenwerking in de regio Achterhoek.  

 

Kern van de boodschap 

 

De Regio 

Met het amendement van 28 februari roept u ons op te kijken naar de mogelijkheden om 

samenwerking in de regio Achterhoek te intensiveren. Hierover is direct begin maart in het 

algemeen bestuur van de Regio Achterhoek in een heisessie gesproken. Gedeeld beeld is dat 

het belangrijk is de samenwerking vanuit de inhoud vorm te geven. 

 

De decentralisaties zijn voor de regio Achterhoek het meest prangende en relevante 

onderwerp. In de komende maand wordt van onderop in kaart gebracht welke onderwerpen 

om welk samenwerkingsverband vragen. Dit wordt uitgewerkt in een matrix in een driedeling; 

wat kunnen we het best lokaal, wat kunnen we het best per cluster, en wat kunnen we het 

best in regioverband organiseren. Bij clusters wordt gedacht aan de indeling van de 

brandweerclusters, met een verdeling van Oost- en West, waarbij bij beide 4 gemeenten zijn 

aangesloten. Deze indeling bevalt goed maar is niet op alle samenwerkingen van toepassing. Dit 

komt terug op de bijeenkomst van de acht colleges van de Regio Achterhoek (C8) die eind mei 

gehouden wordt. Zo wordt in de Regio hard gewerkt aan inhoudelijke samenwerking. 

 

Onderzoek financiën 

In het amendement vraagt u ons verder een onderzoek te doen naar de meest logische 

samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in de Achterhoek. U vraagt hierin de 

samenwerking te zoeken met de provincie, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een 

herindelingscan.  

 

De provincie beoordeelt als toezichthouder de begrotingen van alle Gelderse gemeenten. 

Daarmee heeft de provincie het beste beeld van de financiële stand van zaken bij de 

verschillende Achterhoekse gemeenten. Om dit beeld zo objectief mogelijk aan u aan te bieden 

vragen we regiogemeenten of we voor alle Achterhoekse gemeenten gebruik kunnen maken 

van de toetsingsrapporten van de provincie. Dit doen we door met de wethouders financiën 

van de Regiogemeenten in gesprek te gaan.  

Deze stukken van de provincie zijn in principe niet-openbaar.  

 

Lopend onderzoek bij de provincie 
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In het kader van GSO4 loopt bij de provincie op dit moment een aanbesteding voor de 

stedenmonitor. Deze is in voorgaande jaren uitgevoerd door de Atlas voor gemeenten. Het is 

de bedoeling dat een brede scan wordt uitgevoerd naar de verbanden die er tussen de 

verschillende gemeenten bestaan, onder andere op het gebied van bedrijvigheid, 

werkgelegenheid, culturele voorzieningen, winkelbezoek en onderwijs. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd in mei en juni en zal naar alle waarschijnlijkheid in juli klaar zijn voor een eerste 

bespreking. Dit onderzoek kan in een later stadium ook onderdeel zijn van de bespreking van 

de samenwerkingsmogelijkheden in de regio Achterhoek. 

 

Oude IJsselstreek zal naar aanleiding van het amendement dat daar is aangenomen zelf 

opdracht geven aan de Atlas voor gemeenten voor een dergelijk onderzoek voor de hele 

Regio  

 

Vervolg 

Met deze mededeling willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken. In de 

komende maanden zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de regio. 

Wij werken in de tussentijd waar mogelijk verder aan de intensivering van de samenwerking 

met Oude IJsselstreek en andere regiogemeenten.  

 

 

 


