
 

 
Beantwoording vragen fractie VVD 
 
Vragen 
In verband met de behandeling van het bovengenoemde raadsvoorstel heeft 
ondergetekende namens de fractie van de VVD de navolgende vragen :  
 
1. De Regio Achterhoek is een Gemeenschappelijke Regeling , en naar wij hebben  
   begrepen een zogenaamde gemengde Gemeenschappelijke Regeling. Dat wil  
   zeggen dat naast de colleges van B& W ook de gemeenteraden hierin in  
   deelnemen.  
   Houdt deze deelname van de gemeenteraad Doetinchem in de Regio Achterhoek in  
    dat de gemeenteraad ook bevoegdheden heeft overgedragen ? 
 
2. Zo ja , welke bevoegdheden zijn overgedragen ? 
 
3. Zijn de krimpgelden ad € 1.012.000,-- per jaar over de periode 2018 t/ m 2020  
     al definitief en onomkeerbaar door het Rijk aan de regio Achterhoek toegezegd ? 
 
4. Wie beslist uiteindelijk over de besteding van de gelden in het investeringsfonds  
    van de regio Achterhoek ?( per 1 juli aanstaande ca € 3.325.000,-- en eventueel  
    oplopend naar ca € 6.000.000,-- ).  
     Zijn dit de afzonderlijke raden van de gemeente of een ander orgaan ? 
 
Antwoord op vraag 1 en 2 
In artikel 3 van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek zijn de doelstellingen en 
taken van de regeling beschreven. Deze zijn dusdanig ruim dat het hier niet alleen 
bevoegdheden van het college betreft, maar ook van de raad. In het verleden was het 
takenpakket van de Regio Achterhoek breder, waardoor ook meer uitvoerende taken en 
bijbehorende bevoegdheden waren overgedragen: bijvoorbeeld toezicht op 
milieuwetgeving en het beheer van stortplaatsen. Met het verstrijken van de tijd is het 
karakter van de Regio Achterhoek anders geworden (meer gericht op samenwerking), 
waardoor het aantal specifieke bevoegdheden is afgenomen: bijvoorbeeld in artikel 6 van 
de regeling komt het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek de bevoegdheden (nog) 
toe, zoals staan in de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (voorheen Leemtewet 
Stortplaatsen).  
 
Antwoord op vraag 3 
De krimpgelden zijn inderdaad definitief en onomkeerbaar door het Rijk aan de regio 
Achterhoek toegezegd. Om de regio’s meerjarig zekerheid te bieden liggen de bedragen 
in beginsel voor de periode van vijf jaar vast. Dit is terug te lezen op pagina 25 (en 91) van 
de septembercirculaire gemeentefonds 2015 (zie bijlage).  
 
Antwoord op vraag 4 
De inzet van het investeringsfonds loopt via de begroting van de Regio Achterhoek. In 
vergelijking met de oude situatie krijgt het algemeen bestuur een minder inhoudelijke rol. 
Het bepalen van de inhoud van de jaarplannen en daarmee de concrete projecten die 
uitgevoerd worden ligt immers bij de Achterhoek Board en Achterhoek Raad. 
 
Het vaststellen (“beslissen over”) van de begroting is en blijft een bevoegdheid van het 
algemeen bestuur, nadat de gemeenteraden hun zienswijzen daarover gegeven hebben. 
 
De rol van de individuele raden zien we op twee punten terug: enerzijds bij het geven van 
een zienswijze op de begroting van het openbaar lichaam Regio Achterhoek en anderzijds 
door het beschikbaar stellen van budget aan dat openbaar lichaam. Dat gebeurt 
normaliter via onze eigen begrotingscyclus. Daarnaast is het in de nieuwe structuur 
mogelijk om via de Achterhoek Raad inhoudelijk te sturen op de thema’s. 
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