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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 

 

 
 
Namens de gemeenteraad van Doetinchem danken wij u voor het toezenden van de 
Programmabegroting 2023 Regio Achterhoek. Wij doen u hiermee de zienswijze van de 
Raad hieromtrent toekomen, zoals deze ter vergadering is vastgesteld:  
 
Doetinchem stemt in met de Programmabegroting 2023  
Het raad van Doetinchem acht het wenselijk om de door de gemeente(n) ingebrachte 
middelen zo krachtig en doelmatig mogelijk in te zetten. Omdat de voorliggende 
begroting daar grotendeels aan voldoet, stemt de gemeenteraad van Doetinchem in met 
de begroting 2023. 
 
De Raad vraagt aandacht voor het ruimhartig inzetten van het Investeringsfonds om 
snelle vooruitgang te boeken op het gebied van wonen en mobiliteit.  
Gemeenten staan met name op het gebied van wonen en mobiliteit voor een aantal grote 
uitdagingen. De Doetinchemse raad acht het daarom wenselijk om de middelen uit het 
investeringsfonds ruimhartig en effectief in te zetten voor projecten die bijdragen aan het 
versterken van de mobiliteitsverbindingen in de Achterhoek en het vergroten van de 
woningbouwimpuls. Hierbij is het van belang dat ook wordt ingezet op Doetinchemse 
projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stationsgebied. Dit betreft een 
strategische locatie, waarbij de domeinen wonen en mobiliteit samenkomen. Middelgrote 
centrumsteden zoals Doetinchem vormen een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk, 
omdat hier zich de economische dynamiek concentreert (werkgelegenheid) en brede 
maatschappelijke (mbo-onderwijs; Graafschap College), culturele (Amphion Cultuurbedrijf) 
en specialistische (o.a. Slingeland Ziekenhuis) voorzieningen aanwezig zijn. Een sterke 
centrumstad met een compleet voorzieningenaanbod en veel bedrijvigheid voorziet niet 
alleen in de behoeften van de eigen inwoners, maar ook in die van de inwoners van 
omliggende landelijke gebieden. 
 
Het inzetten van regionale gelden voor het co-financieringsdeel van gemeenten voor 
projecten kan een positieve impuls geven. 
In het investeringsfonds is er veel financiële ruimte om bij te dragen aan de cofinanciering 
van strategische projecten die de Regio Achterhoek ten goede komen. Bij Regio Deal-



 

 

projecten is het tot nu toe gebruikelijk dat – naast de gelden uit het Investeringsfonds – 
ook gemeenten doorgaans bijdragen in de cofinanciering. De Doetinchemse raad vraagt 
daarom aandacht om gemeenten bij de cofinanciering voor projecten te ontlasten en 
hiervoor ruimhartig Regio-gelden in te zetten. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 
het Investeringsfonds krachtig en effectief wordt aangewend.   
 
Het is wenselijk om te heroverwegen of het overschot op de jaarrekening ook in de 
toekomst in de begroting van Regio Achterhoek moet worden opgenomen.   
Bij de aanvang van de het vernieuwde stelstel van de Achterhoekse samenwerking 
(Achterhoek werkt Door 2.0) is de principe-afspraak gemaakt dat in het geval van 
overschotten op de exploitatie deze tot maximaal € 0,50 per inwoner worden toegevoegd 
aan het Investeringsfonds. Dit overschot wordt ook standaard meegenomen in de 
begroting van de Regio Achterhoek. Hoewel vanaf 2022 de bijdrage vanuit de 
krimpgelden vervalt en een verdere stabilisatie van de omvang van het Investeringsfonds 
optreedt, hecht de Doetinchemse Raad er waarde aan te heroverwegen of het overschot 
op de jaarrekening standaard in de begroting van Regio Achterhoek moet worden 
opgenomen.   
 
 
Wij vertrouwen erop dat uw deze zienswijze aanbiedt aan uw algemeen bestuur ten 
behoeve van het vaststellen van de begroting 2023. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 
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