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Inleiding 
Met onderstaande rapportage beoogt de Regio zo transparant mogelijk de gemeenten (colleges en 
raden) te informeren over de taken die de gemeenten gezamenlijk uitvoeren ten behoeve van de 
Achterhoek. De rapportage bestaat uit onderstaande onderdelen: 

1: Bestuursrapportage 
In deze rapportage vindt u de voortgang van de werkzaamheden die de Regio voor, namens en 
samen met de gemeenten uitvoert. Deze werkzaamheden bestaan uit strategische kerntaken, 
beheersmatige kerntaken en termijngebonden (afbouw-)taken. 

2: Budgetrapportage 
In deze rapportage is per onderdeel een financieel overzicht opgenomen waarin per product de 
werkelijke uitgaven en inkomsten t/m augustus 2013 zijn afgezet tegen het budget voor dezelfde 
periode. Tevens zijn de verwachte uitgaven en inkomsten voor het volledige jaar en het daaruit 
voorvloeiende te verwachten jaarsaldo opgenomen. Het verwachte jaarsaldo per product wordt in de 
bijgevoegde toelichting nader onderbouwd. Ook is te zien of het incidentele of structurele afwijkingen 
betreffen. 

Voor de nazorg stortplaatsen vindt dekking plaats vanuit de voorzieningen. Voor enkele werkzaam
heden uit het jaarplan 2012-2015 wordt een onttrekking aan de 'bestemmingsreserve'projecten' 
gedaan. 

Uitgaande van de op dit moment bekende ontwikkelingen is de verwachting dat het jaarresultaat voor 
2013 voor de producten ten laste van de inwonerbijdrage € 40.000 positief bedraagt. Het verwachte 
renteresultaat voor 2013 is nihil. 

Het saldo voor 2013 is als volgt opgebouwd: 
structureel incidenteel verwacht 

saldo 
Strategische agenda 0 25.000 25.000 
Termijngebonden taken 0 0 0 
Kostenplaatsen (inclusief bestuur) 0 0 0 
Onvoorzien 15.000 15.000 
Renteresultaat 0 0 0 
Totaal saldo inwonerbijdrage 0 40.000 40.000 

De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo zijn: 
Overschot op SEO projectenfonds ivm opheffing 15.000 
Incidenteel voordeel ivm opheffing verzekeringsmaatschappij 15.000 
Overschot op budget inhuur derden 10.000 
Totaal overschot 40.000 

Voor een nadere toelichting op de bedragen wordt verwezen naar de bijlage bij de budgetrapportage 
(onderdeel 2 van de rapportage). 

3: Overzicht investeringen 
Er is een overzicht bijgevoegd van de toegekende investeringen en de al gedane uitgaven t/m 
augustus 2013. Er zijn nog geen uitgaven gedaan in de verslagperiode. 



4:0verzicht ziekteverzuim 
In dit overzicht staat het ziekteverzuim per onderdeel gespecificeerd. In de eerste vier maanden van 
dit jaar is het ziekteverzuim 1,61%. Het gemiddeld ziekteverzuim in dezelfde periode in 2012 bedroeg 
2,61%. 

5: Begrotingswijziging 
In het kader van de rechtmatigheid dient een begrotingswijziging te worden gemaakt voor de 
geconstateerde over- en onderschrijdingen. Deze (budgettair neutrale) wijzigingen zijn verwerkt in de 
bijgevoegde 4e verzamelwijziging 2013. 



1 Bestuursrapportage 



BESTUURSRAPPORTAGE JANUARI - AUGUSTUS 2013 

BESTUUR 

Bestuur 
Eind 2012 is afgesproken om drie keer per jaar met de gezamenlijke colleges (C8) bij elkaar te komen 
om de actualiteit met elkaar te delen. De eerste C8 bijeenkomst was op 5 februari in Aalten. Op deze 
bijeenkomst hebben de zes poho's de belangrijkste zaken met de colleges gedeeld. Er is ondermeer 
gesproken over de Stichting Achterhoek Toerisme. De acht gemeenten in de Achterhoek zijn akkoord 
met de basisfinanciering. Tijdens de bijeenkomst hebben de gemeenten Doetinchem en Oude 
IJsselstreek de overige gemeenten uitgenodigd om mee denken over een verdergaande 
samenwerking. De fusie tussen de twee gemeenten is daarom *on hold' gezet. Op 4 maart heeft het 
AB uitgebreid stilgestaan bij de toekomstige samenwerking, mede ingegeven door de drie 
decentralisaties. Algemene conclusie is dat gekeken wordt vanuit de burger. Lokaal wat kan, anders 
opschalen naar congruente clusters. 
Op 28 mei heeft is de tweede C8 bijeenkomst gehouden in Berkeiland. Deze bijeenkomst stond geheel 
in het teken van de 3 decentralisaties. 

Wijzingen samenstelling AB 
Op 3 juli is de laatste AB vergadering geweest onder leiding van voorzitter de heer Kaiser. De heer 
van Beem is aangewezen als nieuwe voorzitter van de Regio Achterhoek. De waarnemend 
burgemeester van Doetinchem mevrouw van de Vondervoort is de nieuwe afgevaardigde vanuit de 
gemeente Doetinchem en is aangewezen als vice voorzitter. De heer Kok is afgevaardigd naar de 
stuurgroep Achterhoek 2020. Vanuit Winterswijk is de heer Gommers het nieuwe AB-lid. De heer Metz 
vervangt de heer Heijman. 

Leerkring voor Raads- en Statenleden 
Op 21 januari, 25 februari en 25 maart zijn de laatste drie leerkringen gehouden voor raadsleden. 
Doel hiervan was om de raadsleden beter te betrekken bij de Achterhoek Agenda 2020. Over het 
algemeen kan de leerkring als succesvol worden gezien. In mei is er een evaluatie waarin gekeken 
wordt naar een eventueel vervolg. Afgesproken is om een samenvatting van de vijf leerkringen aan 
alle raadsleden te doen toekomen en een klankbordgroep van raadsleden in te stellen. 

Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek 
De gemeenten konden zich niet vinden in het voorstel van het SEO om zich om te vormen tot een 
denktank voor de Achterhoek. Op 4 april heeft het AB van het SEO besloten zich op te heffen. Op 26 
september wordt een slotconferentie gehouden. 

Regiocontract 
Op 23 januari 2013 heeft het AB het voorstel voor de tweede tranche van het Regiocontract 
vastgesteld. Gekozen is voor de vitaliteit van de kernen waarbij duidelijke keuzes zijn gemaakt. 
De uitvoering van de eerste tranche loopt op schema en de tweede tranche is inmiddels door de 
provincie goedgekeurd. Beschikkingen zijn afgegeven en er is momenteel geen aanleiding te 
veronderstellen dat er projecten afvallen. 

Achterhoek anticipeerregio 
Op 25 april heeft het eerste overleg met minister Blok en de anticipeerregio's plaatsgevonden. De 
heer van Beem is hiervoor namens de Regio afgevaardigd. In het najaar is er vervolgoverleg. 

Afwikkeling CPA/ambulancedienst 
Het AB heeft besloten om de middelen - in afwachting van een voorstel over de investeringsagenda-
nog niet uit te keren aan de gemeenten. Definitieve besluitvorming is voorzien in oktober. 

Samenwerking met Twente 
Er wordt een overleg met de Regio Twente georganiseerd om de samenwerking te versterken. Dit 
overleg was voorzien op 7 oktober, maar kan niet doorgaan. Er wordt gezocht naar een andere 
datum. 



STRATEGISCHE KERNTAKEN 

Procesmanagement Agenda Achterhoek 2020 
De gemeenteraden hebben eind 2011 de Agenda 2020 geaccordeerd. Deze agenda vormt tevens de 
strategische agenda van de Regio Achterhoek. De belangrijkste taak voor de Regio Achterhoek is 
daarmee het vanuit een procesrol doen realiseren van de Agenda 2020. 

Vanuit deze procesrol zijn en worden de werkplaatsen actief begeleid bij hun doel om de Agenda 2020 
te verwezenlijken. Daarbij is er veel aandacht voor het leggen van (nieuwe) verbindingen, oppakken 
van (nieuwe) initiatieven of mogelijkheden en boeken en uitdragen van concrete resultaten en 
bereikte effecten. Hiertoe wordt periodiek overleg gevoerd door de stuurgroep, de 
werkplaatsvoorzitters en de procesmanagers van de werkplaatsen. De Regio Achterhoek bereidt deze 
overleggen voor, signaleert, adviseert en begeleidt. Tevens worden de werkplaatsen zelf ook door de 
Regio Achterhoek ambtelijk ondersteund. De Regio Achterhoek houdt het overzicht over de lopende 
projecten en zorgt er samen met de werkplaatsen voor dat de voortgang van de projecten van de 
Agenda 2020 wordt bewaakt en er goed over teruggekoppeld kan worden. 

Om de voortgang binnen de Achterhoek Agenda 2020 met de Achterhoek te delen, de noodzakelijke 
onderlinge verbinding te bekrachtigen en te stimuleren organiseert en begeleidt de Regio Achterhoek 
tweejaarlijkse grote Achterhoekse bijeenkomsten. De bijeenkomst van 19 juni 2013 is door bijna 200 
mensen bezocht. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven en projecten zijn voor het voetlicht gebracht 
en de deelnemers hebben op de avond meegedacht en vervolgacties zijn opgepakt. De 
voorbereidingen voor de tweede bijeenkomst van 2013 op 27 november 2013 zijn gestart. 

Dóórontwikkeling 
De afgelopen periode is er veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van de organisatie van de 
Achterhoek 2020 Agenda. In verschillende bijeenkomsten is stilgestaan bij de vraag of de huidige 
organisatievorm op basis van een convenant (nog) aansluit bij de actuele behoefte van de betrokken 
partijen. Moet de organisatie bekrachtigd worden in een organisatievorm, zoals een coöperatie, 
stichting, vereniging of andere vorm of voldoet de huidige vrije (netwerk) organisatievorm? En hoe 
kunnen de gewenste (maatschappelijke) effecten het best bereikt worden? Deze vraagt is nog niet 
definitief beantwoord, maar inmiddels is er wel een nieuwe (tijdelijk) onafhankelijk voorzitter aan de 
stuurgroep Achterhoek 2020 (Liesbeth Spies) toegevoegd om de Achterhoek Agenda 2020 kracht bij 
te zetten en goed te anticiperen op de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek . De kosten 
hiervan worden gedekt door de Provincie. 

Samenwerking met Rijk en Provincie 
Op 3 april is er bestuurlijk overleg geweest met de provincie over de krimpproblematiek. Doel was om 
de provincie meer te betrekken bij de aanpak van de krimpproblematiek, opdat zij zich 
medeverantwoordelijk gaat voelen voor passend antwoord op deze ontwikkelingen. De provincie is 
daarom in samenwerking met de Regio Achterhoek het gesprek aangegaan met de inwoners van de 
Achterhoek. Inmiddels hebben twee van vier bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden onder het 
thema "Samen anders; werken aan de toekomst van de Achterhoek". De gezamenlijke opbrengsten 
van de bijeenkomsten komen begin november beschikbaar.. 

Op 25 april heeft de Achterhoek een pitch verzorgd voor minister Blok. Tijdens deze bijeenkomst van 
anticipeerregio's lieten we zien dat de Achterhoek al flink aan de slag is met het thema Krimp. 
Overigens zijn er nog weinig toezeggingen gedaan door de minister. Wel is afgesproken om als 
anticipeerregio gezamenlijk op te trekken. Er zal jaarlijks een gesprek zijn met de minister. Op 4 
november is er weer een gesprek gepland met de minister. 

Omgevingsvisie 
Tenslotte heeft de Regio Achterhoek het proces begeleid en gecoördineerd om te komen tot een 
gezamenlijke integrale Achterhoekse inbreng in de Gelderse omgevingsvisie die is opgesteld door de 
Provincie Gelderland. Deze inbreng is afgestemd tussen en binnen werkplaatsen en poho's en heeft er 
toe geleid dat de opgaven voor de regio Achterhoek goed zijn opgenomen in de visie. Er is een 
gezamenlijke inspraakreactie vanuit de Achterhoek naar de provincie verzonden. 



Procesmanagement Externe Betrekkingen 
Het werkveld van Externe Betrekkingen omvat de werkzaamheden voor grensoverschrijdende 
samenwerking (Euregio, Kreis Borken), Europa (Europese projecten), Lobby (Arnhem, Den Haag, 
Brussel), Subsidies en financiering en Regiomarketing. Het procesmanagement is facilitair voor 
uitvoering van de Achterhoek Agenda 2020 en komt daarmee vrijwel overeen met het "paarse hart" 
van de Agenda2020-bloem. Er is een Werkplan Poho+ Externe Betrekkingen opgesteld met een 
activiteitenoverzicht. 

Euregio/Kreis Borken 
Halfjaarlijks vindt een Burgemeistertreffen plaats tussen beide grensregio's. Naar aanleiding van de 
presentatie van de grensoverschrijdende Atlas Achterhoek/Borken zijn een viertal thema's benoemd, 
waarop grensoverschrijdende samenwerking wordt gezocht: Nachbahrsprache, Arbeidsmarkt, Zorg en 
Hogescholen. Deze thema's worden uitgewerkt door Achterhoekse/Borkense werkgroepen. 
De Euregio heeft het afgelopen jaar discussie gevoerd over de te volgen koers, uitmondend in de 
Billerbeck-conferentie. De inzet is om minder accent te leggen op verstrekken en verantwoorden van 
subsidies en meer op het bewerkstelligen van grensoverschrijdende samenwerking. De komende 
periode staat de personele invulling van de Arbeitsgruppen nieuwe stijl op de agenda. 

Europese projecten 
De Achterhoek is betrokken bij een aantal Europese en/of grensoverschrijdende projecten. De 
ervaringen die met samenwerking met andere Europese regio's wordt opgedaan blijkt erg leerzaam. 
Enerzijds omdat met de Achterhoek vergelijkbare regio's met dezelfde problemen kampen (hoe 
behoud je talent, :LaGoTa-project met Dortmund, Navarra en Euregio), anderzijds omdat zij dezelfde 
ambities hebben (decentrale energieopwekking/energieneutraliteit: Europe2020 Going Local). 
De resultaten van beide projecten zijn inmiddels opgeleverd en worden zoveel mogelijk geïntegreerd 
in de bestaande werkwijze (regiomarketing, Agem) en dienen als opstap naar majeure projecten voor 
de Europese structuurfondsen 2014-2020. 

In het Interreg IV programma neemt de Achterhoek deel aan een viertal projecten: 
* Project Interreg IVA Groen Gas, Biolinkedln. Dit project voorziet in de aanleg van een 
biogasleiding van biovergister Groot Zevert naar Friesland Campina en het RBT de Laarberg en Vreden 
en het verrichten van onderzoeken naar een complete biogasinfrastructuur voor de hele Achterhoek. 
Bij de uitvoering van het project wordt samengewerkt met de Universiteit Twente en een groot aantal 
Achterhoekse bedrijven, netwerkbeheerder Alliander (Arnhem) en veevoederfabrikant ForFarmers te 
Lochem. Hiermee wordt tot 2014 in totaal € 270 miljoen in projecten in de grensregio 
Groningen/Gelderland met Duitsland geïnvesteerd. 

* Project Interreg IVC Haalbaarheidsonderzoek doortrekking spoorlijn Winterswijk-
Borken/Bocholt. Het eindrapport van de studie naar een grensoverschrijdende spoorverbinding 
Winterswijk-Borken/Bocholt is gereed. De eindresultaten zijn gepresenteerd aan de burgemeesters 
van de Kreis Borken en de Regio Achterhoek, de werkplaats Slim en Snel en verbinden en het 
ambtelijk overleg Verkeer en Vervoer. Op termijn is realisatie haalbaar en betaalbaar, met dien 
verstande dat het huidige normenkader voor reizigersbezetting dan geen uitgangspunt meer moet 
zijn, maar veelmeer de bereikbaarheid van de Achterhoek in relatie tot een verminderde 
bevolkingsdichtheid. 

* Project Interreg IVA Euregio-project Klima-energie 2020. Het project is in april 2012 van start 
gegaan en heeft geen financiële consequenties. De Euregio is trekker van het project en het 
Plattelandshuis Achterhoek/Liemers leidt een van de deelprojecten. Inhoudelijk wordt aansluiting 
gezocht bij de activiteiten van Agem. 

* Project Kleine Windanlagen, een gezamenlijk project van de Universiteit Munster, de 
Hochschule Steinfurt en het ACT, waarin de haalbaarheid (technisch en ruimtelijk, qua 
vergunningverlening en acceptatie door burgers) van kleine windmolens wordt onderzocht. De 
ervaringen die de gemeenten Montferland en Bronckhorst opdoen in hun pilots worden meegenomen 
in de projectresultaten. 



Lobby (Arnhem/Den Haag, Brussel) 
Het Poho+ Externe Betrekkingen heeft een aantal jaarlijks terugkerende lobbyevenementen. De Open 
Days in Brussel worden ambtelijk voorbereid door de gemeente Bronckhorst. 
Het Lente-diner in Den Haag met Kamerleden en leden van het kabinet is een jaarlijks terugkerende 
gebeurtenis geworden. De lijst met lobbyonderwerpen wordt actueel gehouden. Aanspreekpunt is 
gemeente Doetinchem. 
Met de Achterhoekse Statenleden is in juli 2013 een ontbijt georganiseerd, rondom het thema 
Europese structuurfondsen. Het contact met de Achterhoekse statenleden zal warm gehouden worden 
en enkele keren per jaar ingezet op strategische momenten. 

Subsidies en Financiering 
Het poho+ Externe betrekkingen anticipeert op de nieuwe Europese structuurfondsen voor de periode 
2014-2020. De Achterhoek heeft via een positionpaper bij de provincie Gelderland de CLLD-status 
aangevraagd, speelt in op de gekozen thema's voor POP, EFRO en Interreg V die nauw aansluiten bij 
de Achterhoek2020-strategie. Met sleutelpersonen wordt verkend hoe het nieuwe Europese 
onderzoeksprogramma Horizon2020 kan worden aangesproken. De kennisagenda Achterhoek is een 
goede bouwsteen. Voor het ESF-fonds staat de arbeidsmarktregio (Doetinchem/POA) centraal. Zeer 
recent is Hanneke ten Brinke bereid gevonden om voor de Achterhoek de ambassadeursrol in te 
vullen in Europa. 
Kansrijke onderwerpen voor de Achterhoek in het kader van deze fondsen zijn Innovatie, 
Arbeidsmarkt, Duurzame energie, inclusief energiebesparing en duurzaam verbouwen en 
bereikbaarheid (breedband, doortrekking A18, dubbel spoor Zevenaar-Doetinchem). Dit wordt de 
komende periode verder uitgewerkt in een regionaal programma's, die passen binnen het kader van 
de Achterhoek 2020 en die uitmonden in een Investeringsagenda 2014-2020. 
Het Meedoenersloket is opgericht, waarin Achterhoek2020 via een Quickscan geadviseerd worden 
over de subsidiemogelijkheden. Omdat in het loket relevante instanties als Oost NV, provincie 
Gelderland, Syntens, Agentschap.nl en Euregio vertegenwoordigd zijn, is een laagdrempelige integrale 
voorziening voor en in de Achterhoek gecreëerd. 

Ondersteuning poho's 
De Regio Achterhoek zorgt voor facilitaire ondersteuning van de portefeuillehoudersoverleggen 
(POHO's). Dit betekent dat de medewerkers van de Regio Achterhoek bijeenkomsten/overleggen 
plannen en organiseren, zorg dragen voor agenda's en verslagen en zo mogelijk inhoudelijk adviseren 
en bepaalde acties oppakken en uitwerken. Zo is het ook mogelijk om op ambtelijk niveau zicht te 
houden op wat er in de verschillende POHO's gebeurt en (onderlinge) verbindingen te kunnen 
faciliteren met bijvoorbeeld werkplaatsen of andere initiatieven binnen de Achterhoek Agenda 2020. 
Om de verbinding tussen werkplaatsen en poho's te versterken is er een gezamenlijk overleg tussen 
werkplaats- en poho-managers (inclusief ondersteuners). Zowel op procesmatig als inhoudelijk vlak 
worden succesvolle verbindingen gelegd. De thematiek binnen de poho's en werkplaatsen staat in de 
meeste gevallen niet op zichzelf maar raakt voortdurend andere thematiek. De integrale uitwisseling 
wordt als waardevol en effectief ervaren. De Poho ondersteuning draagt er ook zorg voor dat de 
voortgang van projecten bewaakt en gecommuniceerd wordt aan de hand van een 
monitoringsschema. Dit monitoringsschema wordt periodiek in het Algemeen Bestuur van de Regio 
Achterhoek besproken. 

BEHEERSMATIGE KERNTAKEN 

Stortplaatsen 
In april 2009 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het formaliseren van de taakoverdracht van 
de nazorg van de regionale stortplaatsen WALD in Winterswijk en 't Bellegoor in Beltrum. Inmiddels is 
door algemeen bestuur, met instemming van WALD en 't Bellegoor, het principe-besluit genomen om 
de drie stortplaatsen vervroegd over te dragen aan de provincie Gelderland. De overdrachtsprocedure 
zal ca V/z jaar in beslag gaan nemen. De overdrachtsbesluiten zullen aan de gemeenteraden worden 
voorgelegd. Het proces van overdracht is gestart, door het aanleveren van onderzoeken en rapporten 
van de drie stortplaatsen aan de provincie. Dit is de basis voor de dialoog met de provincie, die 
uitmondt in onderhandelingen over de hoogte van het over te dragen doelvermogen. Inzet vanuit de 
regio Achterhoek is overdracht van de drie stortplaatsen tegen een reëel doelvermogen. 



TERMIJNGEBONDEN TAKEN 

Externe veiligheid 
De specialist externe veiligheid adviseert de gemeenten bij vergunningverlening, handhaving en 
bestemmingsplannen. De afgelopen jaren is projectmatig gewerkt aan de actualisatie ervan. De 
specialist Externe Veiligheid is per 1 april 2013 in dienst getreden bij de Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA). De subsidie van de Provincie verloopt voor 2013 nog via de Regio en zal worden verrekend 
met de ODA. 

Besluit Woninqqebonden Subsidies (BWS) 
Over deze verslagperiode zijn de reguliere werkzaamheden uitgevoerd. De Regio betaalt de van het 
Rijk ontvangen subsidies uit aan belanghebbenden. Om te beoordelen of nog aan de 
subsidievoorwaarden wordt voldaan, worden inkomenstoetsen uitgevoerd. Ook verkoop van woningen 
door belanghebbenden kan leiden tot vrijval van subsidies. 
De uitvoering van inkomenstoetsen heeft in de verslagperiode tot € 3.000 vrijval van subsidiegelden 
geleid. De huizenmarkt is in verband met de kredietcrisis nog steeds vrij rustig. In verband hiermee 
zijn geen woningen verkocht en heeft dit ook geen vrijval opgeleverd. 

ONDERSTEUNING 

Communicatie 
De communicatie rondom de Achterhoek Agenda 2020 nam de eerste vier maanden van dit jaar het 
grootste deel van de werkzaamheden in beslag. Dit betrof vooral het verder uitbouwen van de content 
voor de nieuwe website. In de maanden mei, juni en juli betrof dat het (laten) maken en breed 
verspreiden van een update van de brochure Achterhoek2020 en het maken van een handzaam 
overzicht van de werkzaamheden die de Regio en de werkplaatsen uitvoerden van januari 2012 - juni 
2013. Ook de voorbereidingen voor en communicatie over de Achterhoek2020-avond op 19 juni vielen 
hieronder. Er werden meerdere digitale nieuwsbrieven verzonden met overwegend nieuwsberichten 
op het gebied van Achterhoek2020. Andere werkzaamheden waren het redigeren en laten vormgeven 
van De Atlas van de Achterhoek. Er verschenen twee artikelen (over Innovatiehubs en Achterhoek 
Duurzaam Verbouwen) in Het Ondernemersbelang en een uitgebreid interview met de werkplaats 
Kansrijk platteland als 'special' van de digitale nieuwsbrief. De werkplaats Innovatieve en duurzame 
energie kreeg op verzoek communicatieadvies- en ondersteuning en ook het project Brainflow en de 
Kennisagenda werden communicatief ondersteund. Voor de inzet van social media voor 
Achterhoek2020 werd een bureau geselecteerd dat opdracht kreeg hierover te adviseren. Eind juli 
ontstond een intensieve samenwerking met de provincie om het traject 'Samen Anders, werken aan 
de toekomst van de Achterhoek' communicatief te begeleiden. 

Communicatie ondersteunde de presentatie voor de informatiemarkt in het Provinciehuis over het 
Regiocontract en verleende medewerking aan de productie van een film die tijdens het Achterhoeks 
Lentediner in Den Haag werd vertoond. De vijf bijeenkomsten van de leerkring bevolkingsontwikkeling 
voor raads- en Statenleden werden communicatief ondersteund. Er is een bijdrage geleverd aan het 
focustraject in maart en het Jaarverslag 2012 en de Programmaverantwoording 2013 zijn geredigeerd. 
De banden met Omroep Gelderland werden aangehaald tijdens een ontmoeting met vier journalisten 
die het nieuws over de Achterhoek voor hun rekening nemen. Dit bracht onderzoek en coördinatie van 
een aantal interviews met professionals mee, vooral op het gebied van Vitale leefomgeving. Op het 
gebied van regiomarketing werd gewerkt aan de redactie van nieuwsbrieven voor fans en supporters 
en er werd advies gegeven over de implementatie van AchterhoekAgenda.nl, een initiatief van 
Weevers Grafimedia dat ook is ondergebracht op de site van ECHT Achterhoek. 

Financiën en personeel 
De programmabegroting 2014 en de jaarrekening 2012 zijn, volgens planning, bestuurlijk behandeld 
in de AB-vergadering van 3 juli 2013. In de verslagperiode is de verbijzonderde interne controle 
uitgevoerd en is de nodige tijd gestoken in het opstellen van financiële rapportages voor de Europese 
projecten Brainflow Lagota en Going local. Tenslotte is er veel werk verricht voor de betaal- en 
beheerautoriteit voor het Regiocontract. 
Op personeelsgebied is er in de verslagperiode met name aandacht besteed aan de begeleiding en 
ondersteuning van een boventallige medewerker naar ander werk en aan invulling van vacatures. 



2 Budgetrapportage 
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3 Overzicht investeringen 



O v e r z i c h t i n v e s t e r i n g e n e n r e s t a n t k r e d i e t e n 2 0 1 3 

Restant kredieten wijziging 
toegekend 

budget 
wijzigingen| budget 

na wijziginc 
uitgaven 
t/m dec 

2012 
uitgaven 

2013 

Restant 
krediet 
2012 

Kredieten meubilair 
Archiefkast 

Sub-totaal meubilair 
le wijz 2012 10.000 10.000 6.220 0 3.780 

10.000 10.000 6.220 0 3.780 

Huisvesting 
Vervanging telefooncentrale 

Sub-totaal huisvesting 
le wijz 2008 15.000 -10.000 5.000 0 5.000 

15.000 -10.000 5.000 0 0 5.000 

Automatisering 
Software exact 
Software TIM 
Forumapplicatie website 
Lap top presentaties 

Sub-totaal automat sering 

le wijz 2009 
le wijz 2010 
le wijz 2012 
le wijz 2011 

12.000 12.000 0 12.000 
20.000 20.000 0 20.000 
1.700 1.700 0 1.700 
1.500 1.500 0 1.500 

35.200 0 35.200 0 0 35.200 

TOTAAL 60.200 -10.000 50.200 6.220 0 43.980 



4 Overzicht ziekteverzuim 



ZIEKTEVERZUIMCIJFERS januari t/m augustus 2013 

Aantal werkbare uren 
per medewerker 

1.386,67 (bij fulltime) 

gem. 
personeel 

sterkte (fte) 

totaal 
beschikbare 

uren 

totaal 
ziekte 
uren 

aantal 
meldingen 

ziekteverzuim
percentage 

(excl. zwangerschaps
verlof) 

Dienst/afdeling gem. 
personeel 

sterkte (fte) 

totaal 
beschikbare 

uren 

totaal 
ziekte 
uren 

aantal 
meldingen 

ziekteverzuim
percentage 

(excl. zwangerschaps
verlof) 

Ondersteuning 

Programma's en operaties 

Termijngebonden taken 
(vanaf 1 april 0,42 fte) 

5,91 

7,95 

2,42 

8.199,78 

12.329,05 

1.623,93 

154,00 

169,00 

33,00 

18,00 

16,00 

4,00 

1,88% 

1,37% 

2,03% 

Totaal Regio Achterhoek 16,28 22.152,75 356,00 38,00 1,61% 

meldingsfrequentie 
gem. verzuimduur: 

2,33 meldingen per fte 
9,37 uren per ziekmelding 

2012: 2,08% 
2012 tm aug: 2,61% 



5 Begrotingswijziging 



Toelichting 4 e wijziging 2013 

De begrotingswijziging betreft de 4e verzamelwijziging waarin de effecten uit de bestuurs- en 
budgetrapportage en een aantal technische wijzigingen zijn opgenomen in het kader van de 
rechtmatigheid. Onderstaand worden de wijzigingen toegelicht. 

Effecten uit de bestuurs- en budgetrapportage 
Per 1 augustus 2013 is een project gestart "Onbenut arbeidspotentieel". Dit project heeft een looptijd van 
één jaar. De totale projectkosten zijn geraamd op € 90.000, waarvan de Regio € 10.000 bijdraagt. 
Per 1 januari 2013 is een people-to-people project kleine windmolens gestart. Dit project heeft een 
looptijd van IV2 jaar. De totale projectkosten zijn geraamd op € 50.000. De Regio draagt € 7.000 bij in de 
vorm van ureninzet. 

Mutaties in de projectenreserve 
Jaarlijks wordt door de gemeenten Zutphen en Lochem een bijdrage betaald voor deelname aan het 
portefeuillehouderoverleg vrijetijdseconomie. Deze bijdrage wordt in de projectenreserve gestort voor 
nader te bepalen projecten. De toevoeging aan de projectenreserve bedraagt € 15.000. 

Mutaties in de algemene reserve 
Op basis van besluitvorming door het Algemeen Bestuur van 3 juli 2013 is het surplus van de algemene 
reserve ad € 50.000 uitbetaald aan de gemeenten. 

Herverdeling effecten nullijn over programma's 
Een taakstelling ad € 21.853 in verband met nullijn was in de l e wijziging 2013 centraal opgenomen op 
onvoorzien. In een technische wijziging is de taakstelling in mindering gebracht op de budgetten voor 
loonkosten van de verschillende programma's. 



Provincie Gelderland 
Model J 

4 e wijziging 
dienst 2013 

GEWIJZIGD BELEID 

Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek 

BESLUIT: 

de begroting van inkomsten en uitgaven van bovengenoemd jaar 

te wijzigen als volgt: 



BEGROTING VAN 

BATEN EN LASTEN 



LASTEN 4e wijziging 2013 

Nummer Omschrijving Bedrag van de 

Economische categorie Nieuwe of ver Verlaging van Nieuwe raming 

hoging van de de bestaande van het 

bestaande raming dienstjaar 

-unktie Subf. raming 

Functie 10.3: Onvoorzien 

4.2.4 810002 Teruggave gemeenten 11.853 0 

0.0 490110 Uitkeren surplus algemene reserve 50.000 50.000 

Totalen 50.000 11.853 

Functie 80.1: Termijngebonden taken 

1.1 420001 Lonen en salarissen 118.987 66.964 

3.4.3 420020 Opleidingskosten 2.000 789 

3.4.3 420022 Reis- en verblijfkosten 5.000 1.000 

3.4.3 410059 Bijdrage aan ODA 65.000 65.000 

3.4.3 463008 Project externe veiligheid 52.000 184.186 

Totalen 117.000 125 987 

Functie 90.1: Procesmanagement 2020 

6.2.2 510100 Programma's en operaties 7.946 492.938 

Totalen 0 7.946 

Functie 90.2: Procesmanagement externe betrekkinge 

6.2.2 510100 Programma's en operaties 9.933 528.517 

Totalen 0 9.933 

Functie 90.3: Doorbetalingen 

6.2.3 498008 bijdrage functie projectenreserve 15.300 15.300 

Totalen 15.300 0 

Functie 90.4: Ondersteuning Poho's 

6.2.2 510100 Programma's en operaties 1.987 98.190 

Totalen 0 1.987 

Funtie 90.5: Projecten 

3.4.3 470709 Onbenut arbeidspotentieel 35.000 35.000 

3.4.3 470710 Kleine windmolens 50.000 50.000 

Totalen 85.000 0 

Functie 100: Mutatie reserve 

6.2.3 498001 Bijdrage functie 10.3 en 80.1 50.000 7.000 114.000 

6.0 499008 Toevoeging aan projectenreserve 15.300 15.300 

Totalen 65.300 7.000 

Functie 110.1: Kostenplaats programma's en operatie 

1.1 420001 Lonen en salarissen 13.244 602.908 

6.2.2 510200 Leiding en ondersteuning 6.622 547.584 

Totalen 0 19.866 

Funtie 120.1: Kostenplaats Leiding en ondersteuning 

1.1 420001 Lonen en salarissen 6.622 361.666 

Totalen 0 6.622 



BATEN 4e wijziging 2013 BATEN 

Nummer Omschrijving 

Economische categorie 

Funktif Subf 

Bedrag van de 

Nieuwe of ver

hoging van de 

bestaande 

raming 

Verlaging van 

de bestaande 

raming 

Nieuwe raming 

van het 

dienstjaar 

4.2.2 

0.0 

6.2.3 

6.2.3 

4.2.2 

4.2.2 

4.2.2 

34 

4.2.2 

3.4 

34 

6 0 

6.2.3 

6.2.2 

6.2.2 

810001 

890105 

598001 

598001 

810001 

810001 

810001 

810005 

810001 

870709 

870710 

599001 

598008 

597100 

Functie 10.3: Onvoorzien 

Bijdrage gemeenten 

Taakstelling bezuinigingen 

verrekening met functie 100 

Totalen 

Functie 80.1: Termijngebonden taken 

Bijdrage 100 algemene reserve 

Bijdrage gemeenten 

Totalen 

Functie 90.1: Procesmanagement 2020 

Bijdrage gemeenten 

Totalen 

Functie 90.2: Procesmanagement externe betrekkingen 

Bijdrage gemeenten 

Totalen 

Functie 90.3: Doorbetalingen 

Bijdragen van Zutphen en Lochem 

Totalen 

Functie 90.4: Ondersteuning Poho's 

Bijdrage gemeenten 

Totalen 

Funtie 90.5: Projecten 

Onbenut arbeidspotentieel 

Kleine windmolens 

Totalen 

Functie 100: Mutatie reserve 
Beschikking over algemene reserve 

Bijdrage functie 90.3 

Totalen 

Functie 110.1: Kostenplaats programma's en operaties 
Doorberekening beleid 

597200 

Totalen 

Funtie 120.1: Kostenplaats Leiding en ondersteuning 

Doorberekening leiding en ondersteuning 

Totalen 

10.000 

50.000 

60.000 

15.300 

15.300 

35.000 

50.000 

85.000 

50.000 

15.300 

65.300 

21.853 

21.853 

7.000 

1.987 

8.987 

7.946 

7.946 

9.933 

9.933 

1.987 

1.987 

7.000 

7.000 

19.866 

19.866 

6.622 

6.622 



Deze 4 e wijziging van de begroting 2013 is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen 
bestuur van de Regio Achterhoek op 6 november 2013. 

Drs. R. Swieringa Drs. M.J. van Beem 
secretaris voorzitter 


