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Geacht college,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2020 van Achterhoek Ambassadeurs (voorheen 
Regio Achterhoek). Met de programmabegroting besluiten de deelnemende gemeenten over de 
beleidsprioriteiten en de financiële kaders. Op 11 april 2019 is de kaderbrief voor de 
programmabegroting 2020 aan u toegezonden. Dit is de eerste begroting van Achterhoek 
ambassadeurs; het vernieuwde Achterhoekse samenwerkingsverband van de Achterhoekse 
gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland. Deze 
begroting kent een geheel andere opbouw dan voorgaande jaren. Zo is zowel de inhoud 
breder, als het aantal partijen dat daaraan bijdraagt. De nieuwe regionale samenwerkings
structuur (triple helix) is daarmee terug te vinden in deze begroting. Zo willen we zoveel 
mogelijk zichtbaar maken wat er buiten, in de Achterhoekse samenleving, gedaan wordt door 
de partijen die samen Achterhoek ambassadeurs vormen. De begroting bestaat uit een 
beleidsbegroting met de programma's en verplichte paragrafen, een financiële begroting en 
bijlagen. Gemeenten worden gevraagd in te stemmen met programma 1 Smart Governance en 
programma 4 Bedrijfs- voering en rente en de verplichte paragrafen. De programma's Smart 
Economy en Smart Living worden aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan 
hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het 
boekwerk.

Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van 17 juli te 
worden vastgesteld. Zienswijzen ontvangen voor 1 juli 2019 worden meegenomen in de 
verzending van de vergaderstukken. Zienswijzen ontvangen na deze datum worden mondeling 
ingebracht in de vergadering.

Hoogachtend,

drs. S Veneman MBA 
secretaris/directeur


