
Beantwoording vraag VVD n.a.v. Jaarrekening 2019 Regio Achterhoek 

Datum: 25-06-2020 

Er stond n.a.v. de beeldvormende raad van 11 juni nog een vraag open van de heer 

Weijers (VVD) m.b.t. de Jaarrekening 2019 van de Regio Achterhoek. 

 

Geachte heer Weijers, 
  
Namens burgemeester Boumans bericht ik u het volgende: 
  
Tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 11 juni jl. heeft u vragen gesteld 

over de Jaarrekening 2019 van de Regio Achterhoek. 
Uw vraag ging over de kosten die in 2019 gemaakt zijn ten behoeve van de diverse 

Achterhoekse projecten, waaronder die projecten die vallen onder de Regio Deal. 
  
In bijgevoegd document “financieel overzicht” kunt u terugvinden welke projecten 

er zijn, wat deze in totaal kosten, wie de middelen bijeen brengen en wanneer de 

projecten zijn goedgekeurd.  
Actuele(re) overzichten worden steeds gevoegd bij de vergaderstukken van de 

Achterhoek Raad. In het eveneens bijgevoegde document “lopende projecten” kunt 

u in hoofdlijnen lezen wat de diverse projecten inhouden. Daarin wordt ook de 

looptijd vermeld. 
  
De totale omzet van alle projecten die vallen onder de Achterhoek Visie 2030 

bedraagt (op moment van schrijven) € 30,2 mln. Dit bedrag loopt niet volledig via 

de Jaarrekening van de Regio Achterhoek; omdat we immers triple-helix 

samenwerken dragen ook andere partijen bij aan de bekostiging van projecten. Die 

kosten vallen in hun jaarrekening. Ook hebben de meeste projecten een looptijd 

van meer dan één jaar; dat betekent dat de bijbehorende kosten ook verdeeld 

worden over meerdere jaren. In de jaarschijf 2019 is voor een totaalbedrag van € 

16,3 mln. (over meerdere jaren) aan projecten goedgekeurd. De Regio Achterhoek 

zal (over meerdere jaren) € 117.500 gaan bijdragen vanuit het Investeringsfonds 

aan projecten (#3, 8 en 12) die in 2019 zijn goedgekeurd.  
  
De bijdrage van de Regio ziet dan ook vooral op het faciliteren en ondersteunen van 

de 3O-samenwerking; voor de volledigheid vermelden wij daarom dat de 

personeelskosten van de Regio in 2019 € 1,5 mln. bedroegen (zie p. 51 

Jaarrekening Regio Achterhoek). In 2020 wordt dit begroot op ca. € 1,8 mln. (zie p. 

66 Programmabegroting Regio Achterhoek) omdat (vrijwel) alle vacatures in 2020 

zijn ingevuld.  
  
Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend zijn 

wij graag bereid eventuele verdere vragen of opmerkingen te beantwoorden. 
 

Met vriendelijke groet, 

Robin Meinen 
 

 
gemeente Doetinchem 

Regie en Samenleving 
Strategisch adviseur 
 


