
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 19 mei 2022

Onderwerp :  Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 Regio Achterhoek             

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met Programma 1 Smart Governance en Programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte 
paragrafen

2. Kennis nemen van de programma’s Smart Economy en Smart Living  

Aanleiding
Wij hebben de Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026 van Achterhoek Ambassadeurs / de 
Regio Achterhoek ontvangen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met Programma 1 Smart 
Governance en Programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen. De Programma’s Smart 
Economy en Smart Living zijn ter kennisgeving. De begroting is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur 
van de Regio Achterhoek van 6 juli. Zienswijzen kunnen tot 20 juni worden ingediend. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De korte en lange termijn ontwikkelingsrichting van de Regio Achterhoek wordt versterkt, zowel 

inhoudelijk als organisatorisch
 Voortzetting van de nieuwe governance structuur van de Achterhoek Ambassadeurs
 Versterking van de Achterhoekse lobby richting Provincie, Rijk en Europa

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
   
1.1.De programmabegroting is in lijn met eerder gemaakte afspraken

De programmabegroting wijkt niet af van de gemaakte afspraken uti de kaderbrief van de Regio 
Achterhoek.

1.2.De programmabegroting is ambtelijk zowel financieel als beleidsinhoudelijk doorgenomen en komt ons 
juist voor.
De begroting geeft de strategische en beheersmatige kerntaken van de Regio Achterhoek helder weer. 
Daarnaast bevat de begroting de verplichte paragrafen (weersstandsvermogen, financiering en 

       bedrijfsvoering), en de financiële begroting.

2.1. De programmabegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en 
       Bedrijfsvoering en rente. De programma’s Smart Economy en Smart Living zijn ter kennisgeving.
       De ambities uit de programma’s Smart Economy en Smart Living komen ons wenselijk voor en 
       bestendigen eerder ingezet beleid.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

De bijdrage van gemeente Oude IJsselstreek aan de Regio Achterhoek wordt in de 
programmabegroting 2023-2026 voor het jaar begroot op € 280.406.
Dit komt neer op € 7,12 per inwoner en een stijging van € 8.547 ten opzichte van 2022. 

De stijging wordt verklaard door twee ontwikkelingen. Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek 
heeft allereerst op 15 december 2021 ingestemd met een gewijzigde berekeningsmethodiek voor 
de absolute stijging van de inwonerbijdrage. 
Daarnaast wordt de loonsom verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige 
exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De indexcijfers komen uit de 
septembercirculaire 2021.

De bijdrage wordt opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2023-2026. 



Uitvoering

Planning
 16 mei gecombineerde Commissievergadering
 19 mei Raadsvergadering
 Tot 20 juni de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bij de Regio Achterhoek
 6 juli behandeling im het AB van de Regio

Personeel
             N.v.t.
Communicatie/participatie

 N.v.t.
Evaluatie/verantwoording

 N.v.t.

Bijhorende stukken  : 
- Begeleidende brief Programmabegroting 2023 8RHK Ambassadeurs d.d. 21 april 2022
- Programmabegroting en Financiële begroting 2023-2026

 

urgemeester en wethouders,

B. Konings O.E.T. van Dijk
Secretaris a.i. Burgemeester
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