
 

 

 

 

 

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-82) 

 

 

Inlichtingen bij: M. Bourgondien 

Telefoonnummer:  (0314) 373 843 

Bijlage:  Voortgangsbericht integratie en ontmanteling RAL 

 Pagina 1 van 1 

 

   

 

 

Onderwerp: Voortgangsbericht integratie en ontmanteling Recreatieschap 

Achterhoek & Liemers (RAL) 

Portefeuillehouder: Loes van der Meijs 

Datum: 2 juli 2013 

 

 

Het raadsvoorstel Integratie- en Ontmanteling Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL) 

hebben wij op 30 mei 2013 ter besluitvorming aan u voorgelegd.  

 

Op 25 juni 2013 heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur van het RAL, dhr. Scharenborg, 

middels bijgevoegd voortgangsbericht de aangesloten gemeenten kenbaar gemaakt dat de 

onderhandelingen met de beoogde fusiepartner RGV voor de overname van de 

recreatiegebieden zijn vertraagd.    

 

Wethouder Van der Meijs vindt de ontstane vertraging als gevolg van het ontbreken van een 

overeenstemming tussen gemeente Rijnwaarden en RGV betreurenswaardig maar verwacht 

niettemin een oplossingsgericht en opbouwend vervolg van het integratie- en ontmantelings-

traject. Mede namens de gemeente Doetinchem heeft zij dan ook gepleit voor het hervatten 

van de onderhandelingen met RGV gericht op een collectieve overdracht van de recreatie-

gebieden aan RGV. Dit standpunt is tevens aan KplusV organisatieadvies meegedeeld. 

 

Ten aanzien van de recreatieve routestructuren bestaat in Doetinchem de voorkeur voor het 

doorzetten van het uitplaatsen daarvan. In het belang van de voortgang van de lopende 

projecten alsmede in het belang van de Stichting Achterhoek Toerisme is het belangrijk deze 

overdracht volgens planning plaatsvindt. 

 

Op 25 juni 2013 hebben wij tevens de, op verzoek van de accountant, aangepaste jaarrekening 

2012 (versie 17 juni 2013) van het RAL ontvangen. De gewijzigde jaarrekening heeft echter 

geen gevolgen voor het integratie- en ontmanteltraject RAL. De gewijzigde jaarrekening 2012 

bieden wij u binnenkort ter kennisname aan. 

 

De vertraging in het integratie- en ontmanteltraject RAL heeft vooralsnog geen invloed op de 

begroting 2014 van het RAL. Op het moment dat in het integratie- en ontmantelingtraject 

besluiten worden genomen die wel effect hebben op de begroting 2014 (bijvoorbeeld bij 

opheffing), dan zal aan het algemeen bestuur van het RAL een wijzigingsbesluit worden 

voorgelegd.  
 

 


