
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.2 

 

 Doetinchem, 21 januari 2015 

 

 

22ste  wijziging samenwerkingsregeling 

Regio Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

Akkoord gaan met de 22ste  wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 

 

Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) 

De Regio Achterhoek stelt voor om de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek te wijzigen 

om de volgende reden. 

 

Er worden voorwaarden gesteld aan het lenen van geld door samenwerkingsregelingen. 

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven dat voor nieuwe kredietarrangementen en 

wijzigingen van huidige kredietarrangementen als voorwaarde wordt gesteld dat de 

modelbepalingen uit de circulaire van de minister van BZK d.d. 8 juli 1999, kenmerk 

FO99/U59111, zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van de Regio Achterhoek.  

Dit is nu niet het geval. 

De reden voor deze modelbepalingen is de circulaire van de minister waarin is aangegeven dat 

in de Wgr geen expliciete bepaling is opgenomen die met zoveel woorden de aansprakelijkheid 

regelt van de deelnemers aan het openbaar lichaam. Dit wordt met de modelbepaling geregeld 

in de 22ste  wijziging. Deze modelbepaling vindt u ook terug in andere gemeenschappelijke 

regelingen, zoals van het ECAL(erfgoedcentrum). Met het opnemen van de modelbepaling kan 

in de toekomst goedkoper geleend worden bij de BNG. 

Tot op heden werd door de BNG voor de bestaande arrangementen de omissie gedoogd. 

Voor nieuwe arrangementen of wijzigingen in bestaande arrangementen geldt dat niet meer. 

De Regio Achterhoek heeft een lening lopen bij de BNG die medio 2015 afloopt. 

De mogelijkheid is aanwezig dat de Regio Achterhoek in 2015 weer een nieuwe lening 

aantrekt. 

 

 

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 22 ste  wijziging 

samenwerkingsregeling Regio Achterhoek; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

akkoord te gaan met de 22ste  wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 januari 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


