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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
Namens de gemeenteraad van Doetinchem doen wij u met graagte de zienswijzen van de 
raad toekomen, aangaande de programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek. De 
raad heeft ter vergadering van 27 september de volgende zienswijzen ingebracht: 
 

1. De concretisering van de projecten moet beslag krijgen in het Jaarplan en/of 
Achterhoek Agenda 2030 welke aan de Achterhoek Raad aangeboden wordt. Dat 
betekent ook een helder financieel perspectief bij deze projecten. 
 
Het afgelopen jaar heeft met name in het teken gestaan van de doorontwikkeling 
en de wijze waarop de Achterhoekse gemeenten in de toekomst samen gaan 
werken. Het fundament voor een succesvolle samenwerking is gelegd, het 
organisatorische raamwerk staat en de financiële middelen zijn (mede in deze 
begroting) beschikbaar gemaakt. 
 
Nu is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan, met het uitvoeren van 
projecten en activiteiten die onze regio aantrekkelijk houden en maken voor 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.  
 
Dat betekent dat Achterhoek Board, Thematafels en de organisatie Regio 
Achterhoek steeds werken aan concrete projecten, met een afgebakend doel, 
middelen en organisatie. In het Jaarplan 2019 en/of in de Achterhoek Agenda 2030 
dient dit per project zo helder en transparant mogelijk inzichtelijk gemaakt te 
worden, inclusief financiële consequenties.  

 
2. De projecten die gefinancierd worden uit het Investeringsfonds, dienen ten minste 

te voldoen aan de criteria zoals genoemd in “De Achterhoek werkt door 2.0”. 
 
Enerzijds zorgt het Investeringsfonds voor slagkracht en mogelijkheden. Als er 
gedurende een jaar een goed plan komt, kunnen hier snel middelen voor 
vrijgemaakt worden, zonder dat er om toestemming en/of een additionele 
bijdrage gevraagd hoeft te worden bij de individuele gemeenten. Doetinchem ziet 
dat als een positieve ontwikkeling.  
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Anderzijds is het erg belangrijk dat de inzet van deze middelen effectief, efficiënt 
en transparant gebeurt. Het gaat immers om een substantieel bedrag aan publiek 
geld dat beschikbaar is vanuit het Investeringsfonds. 
 
Het verdient daarom aanbeveling dat, wanneer een Thematafel en/of de Board 
aanspraak wenst te maken op deze middelen, dit transparant gecommuniceerd 
wordt aan de Achterhoek Raad. Idealiter vooraf, bij bespreking van jaarplannen of 
Achterhoek Agenda 2030, maar in ieder geval achteraf. 

 
De criteria zoals het algemeen bestuur deze zelf heeft voorgesteld (zie p. 20 van 
De Achterhoek werk door 2.0) zouden de minimale drempel moeten zijn waaraan 
deze investeringsprojecten moeten voldoen.  

 
Wij vertrouwen erop dat uw deze zienswijzen aanbiedt aan uw algemeen bestuur, ten 
behoeve van het vaststellen van de begroting.  
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 
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