
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 
 
 Doetinchem, 17 november 2021 
 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Aanpassing uitgangspunten begroting Regio Achterhoek 
Wij stellen u voor, geen wensen en bedenkingen te formuleren bij het volgende voornemen van 
het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek tot aanpassing van de uitgangspunten 
Begroting Regio Achterhoek vanaf het begrotingsjaar 2023: 
1. Voor de indexering de methodiek van de VNOG te volgen, te weten aanpassing 

inwonerbijdrage = (loonsom*loonindex + overige exploitatiekosten*prijsindex); 
2. Voor de weerstandcapaciteit het advies van de gemeenten te volgen en een surplus uitkeren 

als op begrotingsbasis de weerstandsratio boven 1,4 uitkomt. 
 
2. Beleidsregels zelfbewoningsplicht 
Wij stellen u voor, de Beleidsregels zelfbewoningsplicht vast te stellen. 
 
3. Deelname Landelijk Ontwikkelfonds 
Wij stellen u voor: 
1. In plaats van het zelf oprichten van een regionaal aanjaagfonds voor duurzame 

energieopwekking aan te sluiten bij het Landelijk Ontwikkelfonds. 
2. Het beschikbaar gestelde krediet van € 1,25 miljoen uit het duurzaamheidsfonds ten behoeve 

van het regionaal aanjaagfonds te verlagen naar € 500.000,- voor deelname aan het Landelijk 
Ontwikkelfonds. 

3. Hiertoe de 62ste wijziging van de gemeentebegroting 2021 vast te stellen. 
 
4. Verzoek tot kapitaalverstrekking van Alliander 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van het verzoek van Alliander NV tot versterking van de kapitaalstructuur 

middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride obligatielening. 
2. Uit te spreken dat er geen wensen en bedenkingen zijn tegen het voornemen van het college 

om in te stemmen met het verstrekken van een reverse converteerbare hybride 
obligatielening voor een bedrag van € 4.316.760,- aan Alliander. 

3. Een krediet te verstrekken ad € 4.316.760,- en de lasten hiervan te dekken door de van 
Alliander te ontvangen rente of dividenduitkeringen. 

4. Hiertoe de 63ste wijziging van de gemeentebegroting 2021 vast te stellen. 
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