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onderwerp: Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Regio Achterhoek 

 

van: Wethouder Drenth/ A. van Lieshout 

aan: Gemeenteraad van Doetinchem 

datum: 17 juni 2015 

 

 

In de beeldvormende raad van 11 juni 2015 is n.a.v. het agendapunt Jaarstukken 2014 en begroting 

2016 Regio Achterhoek gevraagd naar een toelichting op financiële aspecten. 

 

In het raadsvoorstel is onder punt2) opgenomen dat het voordeel voor de gemeente 

Doetichem (€ 7.100) in het rekenresultaat van 2014 eenmalig gereserveerd gaat worden voor 

projecten die op korte termijn door de Regio Achterhoek opgepakt moeten worden. Met dit 

besluit komt dit bedrag daarvoor beschikbaar en hoeft hier niet meer een specifiek raadsbesluit 

voor opgesteld te worden. De projecten die hier bedoeld worden vloeien voort uit de recent 

opgestelde samenwerkingsagenda Regio Achterhoek –Rijk (zie bijlage), het overleg met 

minister Blok, en de opzet van de strategische agenda voor de Achterhoek (in voorbereiding). 

 

Daarnaast is genoemd, de eenmalige bijdrage van € 7.500 die in de kaderbrief van de Regio 

Achterhoek vermeld wordt . Deze is reeds door ons college ter beschikking gesteld. Bij het 

vaststellen van de uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 in 2014 is toegezegd, dat er voor de 

stuurgroep Achterhoek 2020 ondersteuning komt met personele inzet vanuit de regio 

Achterhoek en een financiële bijdrage van de gemeenten. In aanzet een eenmalige bijdrage 

voor 2015 van € 7.500.  De dekking voor deze bijdrage is gevonden binnen het beschikbare 

budget voor het programma Bestuur en Veiligheid voor 2015. 

 

In algemene zin geldt dat de inwonerbijdrage voor de regio Achterhoek ingezet wordt voor de 

kerntaken van de Regio Achterhoek.  Voor projecten die de Regio initieert vanuit het bestuur, 

portefeuillehouderoverleggen(poho’s) of stuurgroep Achterhoek 2020 worden separate 

voorstellen gemaakt, waarbij de financiële aspecten aan de orde komen. Indien hier vanuit de 

deelnemende gemeenten geld voor beschikbaar gesteld moet worden, zal dit aan de raden 

worden voorgelegd. 


