
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 14 
12ini00102 
1. Onderwerp: 
 

2e wijziging begroting 2012 Regio Achterhoek betreffende inwonerbijdrage 
Euregio 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

22 maart/3e cyclus 2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

1. Instemmen met de 2e begrotingswijziging 2012 van Regio Achterhoek. 
2. Besluiten om regio Achterhoek voor 2013 aan Euregio nogmaals een 
 bezuinigingsvoorstel voor de inwonerbijdrage te laten doen. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Brief van Regio Achterhoek 22-12-2011 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Nee 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

R. ter Horst, tel: (0315) 292 276; 
e-mail: r.terhorst@oude-ijsselstreek.nl;  

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 22 maart 2012  

 

Bundelnummer : 14  
 

 
(12int00016) 

 
Onderwerp  : 2e wijziging begroting 2012 Regio Achterhoek betreffende inwonerbijdrage Euregio 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de 2e begrotingswijziging 2012 van Regio Achterhoek. 
2. Besluiten om Regio Achterhoek voor 2013 aan Euregio nogmaals een bezuinigingsvoorstel voor de 

inwonerbijdrage te laten doen. 
 
 
Aanleiding 
In de begroting 2012 van Regio Achterhoek is een bezuiniging van € 0,03 per inwoner opgenomen op de 
bijdrage aan Euregio Gronau-Enschede. Euregio heeft aangegeven deze bezuiniging niet te willen 
honoreren. Volgens afspraak vloeit de reeds ingeboekte bezuiniging vanuit de begroting van Regio 
Achterhoek daarom terug naar de gemeenten. Dat gebeurt met deze 2e begrotingswijziging. 
Voorgesteld wordt om Regio Achterhoek voor 2013 opnieuw een bezuinigingsvoorstel aan Euregio te laten 
voorleggen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Dat de reeds ingeboekte bezuiniging op de inwonerbijdrage voor Euregio voor 2012 terugvalt aan de 
gemeenten. 

• Dat Euregio voor het jaar 2013 opnieuw een bezuinigingsvoorstel krijgt voorgelegd, geheel volgens 
de uitgangspunten van de Achterhoekse gemeenten voor wat betreft bezuiniging op externe 
deelnemingen.  

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Met deze 2e begrotingswijziging voldoet de Regio aan de afspraak dat in casu een niet 

gerealiseerde bezuiniging terugvloeit naar de gemeenten. 
2.  

2.1 Met het doen van een nieuw bezuinigingsvoorstel aan Euregio voor 2013, wordt vastgehouden aan de 
uitgangspunten van de Achterhoekse gemeenten voor wat betreft bezuiniging op externe deelnemingen. 

 
 

Kanttekeningen 
a. Euregio heeft de bezuiniging voor 2012 beargumenteerd niet gehonoreerd. 

De argumenten van Euregio zijn: (1) De inwonerbijdrage aan Euregio is sedert 1998 niet 
geïndexeerd en (2) In 2003 is een structurele korting van 12,5% doorgevoerd. Hieruit kán worden 
opgemaakt dat een hernieuwd bezuinigingsverzoek waarschijnlijk niet zoveel kans van slagen zal 
hebben. Niettemin ligt het voor de hand om vast te houden aan de uitgangspunten van de 
Achterhoekse gemeenten inzake bezuinigingen bij externe deelnemingen.  
 

Kosten, baten, dekking 
Door deze begrotingswijziging neemt de bijdrage aan Euregio voor Oude IJsselstreek toe met € 1.393,-. Die 
toename komt ten laste van het budget voor Regionale samenwerking. Deze geringe overschrijding zal 
worden meegenomen bij de jaarrekening 2012.  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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