
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.6 

 

 Doetinchem, 29 juni 2016 

 

 

Programmabegroting 2017 en jaarstukken 2015 

Regio Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2015 Regio Achterhoek. 

2. Akkoord gaan met een begrotingswijziging om het voordeel van € 10.500,- over het 

jaar 2015 eenmalig te reserveren voor het uitvoeringsprogramma Achterhoek 2020. 

3. Hiertoe de 68ste begrotingswijziging 2016 vaststellen. 

4. Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 Regio Achterhoek de Regio 

Achterhoek meedelen dat deze geen aanleiding geeft tot het opstellen van een 

zienswijze.  

 

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 20 april 2016 de jaarstukken 2015 

ter informatie en op 28 april 2016 de programmabegroting 2017 ter beoordeling toegezonden. 

De raad heeft de gelegenheid om binnen 8 weken een zienswijze op de begroting in te dienen bij het 

algemeen bestuur van de Regio Achterhoek. De behandeling van deze begroting in uw raad is gepland 

op 7 juli 2016. Dit valt buiten de reactietermijn (29 juni). De Regio is gevraagd om uitstel en heeft 

daarmee ingestemd. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek stelt de begroting vast op 

13 juli 2016. 

 

Kern  

 

Jaarstukken 2015. 

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

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 56.000,-. Voorgesteld wordt om dit 

resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het voordeel voor Doetinchem is € 10.500,-.  

Wij stellen u voor om dit bedrag te reserveren voor projecten van de uitvoeringsagenda Achterhoek 

2020. In voorbereiding is namelijk een voorstel om projecten te prioriteren en in uitvoering te 

nemen. Daarbij wordt duidelijk hoe de financiering is opgezet. Het voordeel over 2015 kan hier op 

ingezet worden. Hierbij speelt mee dat de gemeente Montferland waarschijnlijk daarin niet meer 

participeert. Dit voorstel zal na de zomer aan u worden voorgelegd. 

 

De Jaarstukken 2015 geven geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

Programmabegroting 2017 

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 accenten 

voor de regio Achterhoek liggen bij. 

- Belangenbehartiging en benutten externe betrekkingen. 

- Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden. 

- Verbindingen leggen voor projecten. 

- Organiseren inbreng in 3O-samenwerking. 

- Detachering aan stuurgroep A2020. 
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In 2015 is een gezamenlijke, inhoudelijke focus op 'Smart Industry' opgesteld die als basis dient voor 

de toekomstige, Achterhoekbrede samenwerking, vastgelegd in de Uitvoeringsagenda 2.0 . Begin 

2016 hebben de gemeenteraden en de vertegenwoordigers van ondernemers en maatschappelijke 

organisaties deze agenda vastgesteld.  

Voor de gemeenten betekent dit dat de uitvoeringskracht moet worden versterkt. In 2016 wordt 

onderzocht hoe de beschikbare capaciteit van Regio en gemeenten (en eventueel Achterhoek2020) 

zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingezet. In oktober 2015 heeft het algemeen bestuur 

besloten om daarbij vast te blijven houden aan drie samenwerkingsvormen: Achterhoek2020, Regio 

Achterhoek en de portefeuillehoudersoverleggen. Wel is afgesproken om in 2016 na te gaan hoe de 

gemeenten de bestuurlijke samenwerking en besluitvorming zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. 

De gemeente Montferland heeft in 2015 laten weten uit te willen treden uit de gemeenschappelijke 

regeling Regio Achterhoek, maar op onderdelen te willen blijven samenwerken. In 2016 wordt deze 

stap verder uitgewerkt en voorgelegd aan de raden. Het streven is om Montferland per 1 januari 

2017 te laten uittreden. De bestuurlijke en financiële consequenties hiervan vragen om een 

herbezinning op de toekomst van de regionale samenwerking. Eind 2016 zal met de provincie ook 

gesproken worden over het advies van de commissie "Sterk Bestuur". 

 

Begin 2016 is besloten om het portefeuillehoudersoverleg Externe Betrekkingen op te heffen. 

Voor de lobby en grensoverschrijdende samenwerking zijn bestuurlijke trekkers aangewezen. 

De afstemming en coördinatie worden ondergebracht bij het algemeen bestuur.  

 

Financiën  

 

Na correcties op inwoneraantal (56.875) en inwonerbijdrage (van € 4,40 naar € 4.44) wordt de 

bijdrage in 2017 van de gemeente Doetinchem € 252.374 (was € 248.819). Hier is nu ook de bijdrage 

aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in opgenomen. Dit is conform de afspraken. 

Voor de begroting levert dit een bezuinigingstaakstelling op van € 31.000 om kostenstijgingen voor 

lonen en prijzen op te kunnen vangen. 

 

De bijdrage aan de Euregio wordt inmiddels rechtstreeks betaald, wij zijn zelfstandig lid. 

 

In verband met het uittreden van Montferland wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de bijdrage van 

Montferland voor 2017 nog 100% zal bedragen, voor de jaren er na moeten nog afspraken gemaakt 

worden. Hiermee is in de meerjarenraming nog geen rekening gehouden. De financiële gevolgen van 

het uittreden van Montferland zullen worden betrokken in de takendiscussie medio 2016. 

 

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

zijn geen risicodossiers buiten de normale bedrijfsrisico’s.  

 

Bijdrage projecten 2017 

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

Achterhoek 2020, portefeuillehoudersoverleggen, de colleges en indien nodig de raden. 

Projecten worden uitgevoerd inwisselende samenstelling, met een eigen financiering en 

organisatorische vormgeving.  

De begroting van de stuurgroep Achterhoek 2020 treft u hierbij ter informatie aan. Bij de nog te 

voeren discussie over de inzet van de krimpgelden wordt de mogelijkheid bekeken om een klein deel 

van deze middelen in te zetten voor de proceskosten van de Stuurgroep Achterhoek 2020. Hiervoor 

wordt in dat geval dan geen bijdrage gevraagd aan de gemeenten 
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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, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Programmabegroting 2017 en jaarstukken 

2015 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 2015 Regio Achterhoek. 

2. Akkoord te gaan met een begrotingswijziging om het voordeel van € 10.500,- over het jaar 2015 

eenmalig te reserveren voor het uitvoeringsprogramma Achterhoek 2020. 

3. Hiertoe de 68ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

4. Naar aanleiding van de programmabegroting 2017 Regio Achterhoek de Regio Achterhoek mee te 

delen dat deze geen aanleiding geeft tot het opstellen van een zienswijze.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 7 juli 2016, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


