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Onderwerp

: Regio Deal Achterhoek en gemeentelijke cofinanciering

Voorgestelde beslissing
Instemmen met het uitspreken van de intentie voor het inzetten van de cofinancieringsbijdrage van €
721.076,- voor de Regio Deal
Instemmen met ondertekening van de Letter of Support door het algemeen bestuur van 8HRK
Ambassadeurs

Aanleiding
De Regio Achterhoek heeft in augustus 2018 bij het Rijk een propositie ingediend voor een Regio Deal.
Naar aanleiding van de propositie heeft het Rijk voor de Regio Deal Achterhoek maximaal € 20 miljoen
beschikbaar gesteld. Op basis van de propositie en toekenning van het Rijk is in gezamenlijkheid een
startdocument opgesteld waarin de brede opgave voor de Achterhoek is uitgewerkt naar doelen en
activiteiten. Het startdocument is de basis voor de te sluiten Regio Deal Achterhoek. Een noodzakelijke
randvoorwaarde voor deze te sluiten deal is dat vanuit de regio voor minimaal 50% aan cofinanciering
wordt bijgedragen. Met de cofinanciering ontstaat er een investeringsimpuls van € 40 miljoen voor de
Achterhoek.
In de Stuurgroep Regio Deal, ingesteld door de Achterhoek Board, is besloten dat gemeenten de intentie
uitspreken over een cofinancieringsbijdrage van € 4,8 miljoen. De verdeling tussen de gemeenten vindt
plaats naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2019. Voor Oude IJsselstreek komt dit neer op een
intentie van € 721.076,- als cofinancieringsbijdrage.

Wat wordt met beslissing bereikt
•
•
•

De toekenning van de Rijksbijdrage van € 20 miljoen uit de Regio Envelop;
Het realiseren van de Regio Deal Achterhoek;
Een gebiedsgerichte aanpak voor de ontwikkeling en versterking van de Achterhoek.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Het Rijk wil vooraf duidelijkheid over de inzet van de cofinanciering. De cofinanciering dient vanuit de
gemeenten als een borging gezien te worden. De feitelijke cofinanciering door gemeenten is afhankelijk van
de ingediende projecten. De daadwerkelijke afrekening met de gemeenten zal derhalve plaatsvinden op
basis van werkelijke projecten.
1.2 Naast gemeenten dragen ook andere partijen bij aan de cofinancieringsopgave van minimaal 50%.
Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben aangegeven ook voor € 4,8 miljoen een intentie
uit te willen spreken dan wel een letter of support te willen afgeven. De gelden uit het investeringsfonds
(krimpgelden) van € 6 miljoen worden sowieso ingezet voor regionale opgaven.
2.1 De voorliggende Letter of Support komt ons juist voor. Het document kan derhalve getekend
aangeboden worden aan het Rijk.

Kanttekeningen
•

De middelen/bijdragen van de gemeenten mogen bestaande reserves zijn. Het moet echter gaan om
nieuwe projecten of een nieuwe fase van projecten. De exploitatielasten van en andere inzet voor het
Frank Daamen pand (minus de huurinkomsten) kunnen we inbrengen als cofinancieringsbijdrage
zoals wordt gevraagd in het voorliggende voorstel.

•

De aankoop van het Frank Daamen pand in oktober 2018 mag (vooralsnog) niet worden
meegerekend als cofinanciering, omdat deze in het verleden ligt en niet als nieuw project kan worden
aangemerkt. Echter heeft het college het pand destijds aangekocht met de gedachte om een
regionaal startup centrum te ontwikkelen die een bijdrage levert aan de versterking van de
Achterhoekse economie. Tijdens de aankoop van het pand liep het proces van de Regio Deal
aanvraag. Hiermee is ons inziens voorgesorteerd op de daadwerkelijke deal en daarmee de bijdrage
die onze gemeente levert aan het versterken van de regionale opgaven die in de propositie van de
deal staan beschreven.

Kosten, baten, dekking
In de Stuurgroep Regio Deal, ingesteld door de Achterhoek Board, is besloten dat gemeenten de intentie
uitspreken over een cofinancieringsbijdrage van € 4,8 miljoen. De verdeling tussen de gemeenten vindt
plaats naar rato van het aantal inwoners per 1 januari 2019. Voor Oude IJsselstreek komt dit neer op een
intentie van € 721.076,- als cofinancieringsbijdrage.
De voorgestelde cofinancieringsbijdrage betreft derhalve een intentie/borging. De feitelijke cofinanciering
door gemeenten is afhankelijk van de ingediende projecten. De uiteindelijke en daadwerkelijke afrekening
met de gemeenten zal derhalve plaatsvinden op basis van werkelijke projecten.

Uitvoering
De Letter of Support voor de cofinanciering voor de Regio Deal Achterhoek zal onderdeel uitmaken van de
vast te stellen Regio Deal Achterhoek. Deze wordt uiterlijk 1 juni 2019 vastgesteld.

Bijlagen
Algemene stukken
1. Regio Deal Achterhoek en gemeentelijke cofinanciering
2. Letter of Support bij de Regio Deal Achterhoek
3. Startdocument Regio Deal Achterhoek
4. Regio Deal Achterhoek
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