
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.5 

 

 Doetinchem, 17 juni 2015 

 

 

Jaarstukken 2014 en Programmabegroting 2016 

Regio Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2014 Regio Achterhoek. 

2. Akkoord gaan met een begrotingswijziging om het voordeel van € 7100,- over 

het jaar 2014 eenmalig te reserveren voor het projectplan van de Regio 

Achterhoek.  

3. Hiertoe de 75ste begrotingswijziging 2015 vaststellen. 

4. Naar aanleiding van de programmabegroting 2016 Regio Achterhoek de 

volgende zienswijze vaststellen: 

De besluitvorming over wijzigingen in de statuten van de Euregio gaat niet 

eerder dan in 2016 plaatsvinden. In de begroting 2016 van de Regio Achterhoek 

kan daar nu niet op geanticipeerd worden door de verlaging van de bijdrage aan 

de Euregio met € 0,06 per inwoner voor (eigen) kerntaken in te zetten. 

Afhankelijk van de besluitvorming in de Euregio kan in 2016 een voorstel tot 

wijziging van de begroting aan de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. 

Wij stellen voor om eerst dan in overweging te nemen of daarmee een relatie 

gelegd kan worden met de doorontwikkeling van regionale samenwerking. 

 

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 15 april 2015 de 

jaarstukken 2014 ter informatie en op 1 mei 2015 de begroting 2016 ter beoordeling 

toegezonden. De raad heeft de gelegenheid om binnen acht weken een zienswijze in te dienen 

bij het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek.  

 

Kern  

Jaarstukken 2014 

De jaarstukken geven inzicht in de bereikte programmatische en financiële resultaten van de 

Regio. Het jaar 2014 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 38.000. Voorgesteld 

wordt om resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het voordeel voor 

Doetinchem bedraagt € 7100,-. Daarbij wordt een beroep gedaan op de gemeenten om dit 

bedrag te reserveren voor de nadere uitwerking van de opdracht aan de Regio. Wij stellen u 

voor om dit bedrag eenmalig te bestemmen voor het daaruit voortvloeiende projectplan. 

 

De Jaarstukken 2014 geven geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

Programmabegroting 2016 

De Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke, vitale en verbonden regio die 

slim inspeelt op grote uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. 

De Regio Achterhoek voert hiertoe vijf taken uit, waarbij het zwaartepunt ligt bij de eerste 

taak. 

1. Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen 

2. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden 

3. Verbindingen leggen voor projecten 

4. Organiseren inbreng in samenwerking 

5. Detachering aan stuurgroep A2020 
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De Achterhoek Agenda 2020 met de drie hoofdopgaven Werken, Wonen en Bereikbaarheid is 

daarbij leidend. Dit zijn de strategische kerntaken van de Regio die vallen onder het 

programma strategische agenda. Daarnaast verricht de Regio nog de beheersmatige kerntaak 

nazorg stortplaatsen en de termijngebonden kerntaak uitvoeringsmaatregelen Besluit 

Woninggebonden Subsidies (BWS). 

 

Mogelijke wijzigingen 2016 

Op 18 januari 2015 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een nieuwe opdracht voor de 

Regio Achterhoek. Hierbij is besloten in 2015 afspraken te maken over de doorontwikkeling 

van de regionale samenwerking. Dit moet leiden tot een inhoudelijk scherpere 

samenwerkingsagenda, betrokkenheid van de gemeenteraden en een duidelijke 

organisatiestructuur met bijbehorende meerjarige uitwerking qua taak, formatie en financiën. 

Na definitieve besluitvorming hierover zullen de eventuele financiële gevolgen middels een 

begrotingswijziging worden verwerkt. 

 

Financiën  

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

de regio voor 2016 een stijging van de inwonerbijdrage met 0,75 % gehanteerd. 

 

De besluitvorming over wijzigingen in de statuten van de Euregio gaat niet eerder dan in 2016 

plaatsvinden. In de begroting 2016 van de Regio Achterhoek kan daar nu niet op geanticipeerd 

worden door de verlaging van de bijdrage aan de Euregio met € 0,06 per inwoner nu voor 

(eigen) kerntaken in te zetten. Afhankelijk van de besluitvorming kan in 2016 een voorstel tot 

wijziging van de begroting aan de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Wij stellen 

voor om eerst dan in overweging te nemen of daarmee een relatie gelegd kan worden met de 

doorontwikkeling van regionale samenwerking. 

 

Dit sluit ook aan bij de informatie die wij u hebben verstrekt bij het concept van de nieuwe 

statuten van de Euregio in november vorig jaar en bij de informatie over de nieuwe opdracht 

aan de Regio Achterhoek waarbij ondersteuning is gevraagd voor de stuurgroep Achterhoek 

2020, waarbij het voorziene voordeel op de Euregiobijdrage als dekking is genoemd. Wanneer 

het algemeen bestuur van de Regio de programmabegroting 2016 ongewijzigd zou vaststellen, 

zal daarmee een deel van de dekking voor de ondersteuning van de stuurgroep Achterhoek 

2020 dus niet meer beschikbaar komen. 

 

Na correcties op inwoneraantal (56.514) en inwonerbijdrage (van € 4,65 naar € 4.69, waarvan 

€ 0,35 te reserveren voor de Euregio) wordt de bijdrage in 2016 van de gemeente 

Doetinchem  € 265.238,- (was € 262.289). 

 

Bijdrage projecten 2016 

De besluitvorming over de (intergemeentelijke) deelname aan de projecten loopt via de 

portefeuillehoudersoverleggen, de colleges en indien nodig de raden. Projecten worden 

uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en organisatorische 
vormgeving. 

 

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

en er zijn geen risicodossiers buiten de normale bedrijfsrisico’s.  
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Het indienen van een zienswijze op een begroting van een gemeenschappelijke regeling is een 

bevoegdheid van de raad.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2014 en 

Programmabegroting 2016 Regio Achterhoek; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 Regio Achterhoek. 

2. Akkoord te gaan met een begrotingswijziging om het voordeel van € 7100,- over het jaar 

2014 eenmalig te reserveren voor het projectplan van de Regio Achterhoek.  

3. Hiertoe de 75ste begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

4. Naar aanleiding van de programmabegroting 2016 Regio Achterhoek de volgende zienswijze 

vast te stellen: 

De besluitvorming over wijzigingen in de statuten van de Euregio gaat niet eerder dan in 

2016 plaatsvinden. In de begroting 2016 van de Regio Achterhoek kan daar nu niet op 

geanticipeerd worden door de verlaging van de bijdrage aan de Euregio met € 0,06 per 

inwoner voor (eigen) kerntaken in te zetten. Afhankelijk van de besluitvorming in de 

Euregio kan in 2016 een voorstel tot wijziging van de begroting aan de deelnemende 

gemeenten worden voorgelegd. Wij stellen voor om eerst dan in overweging te nemen of 

daarmee een relatie gelegd kan worden met de doorontwikkeling van regionale 

samenwerking. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juni 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


