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Onderwerp : Voorstel om in te stemmen met de jaarstukken van Regio Achterhoek over 2012.

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de jaarstukken 2012 van Regio Achterhoek. 

Aanleiding
Met de jaarstukken legt het bestuur van Regio Achterhoek aan de gemeenten verantwoording af over het 
door hem gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. In de programma’s en de paragrafen wordt zowel 
inhoudelijk als financieel verslag gedaan. Kerntaken van de Regio zijn: het coördineren en bewaken van de 
uitvoering van de Strategische Agenda, het samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
tot uitvoering brengen van de Agenda Achterhoek 2020, het faciliteren van de Werkplaatsen en het 
Portefeuillehoudersoverleg van de gemeenten, uitvoering geven aan Regiomarketing, Lobby en 
Grensoverschrijdende samenwerking. Verder verzorgt de regio de nazorg van de regionale stortplaatsen en 
nog enkele kleine termijngebonden taken. 

Wat wordt met beslissing bereikt
• Dat het Algemeen Bestuur van de Regio met instemming van de gemeenten op 3 juli de jaarstukken 

kan vaststellen en het Dagelijks Bestuur decharge verlenen. Met de toevoeging van het batig saldo 
aan de projectenreserve kunnen uit die reserve tot en met 2015 de kosten worden gedekt die de 
Regio maakt voor o.a. het organiseren van college- en raadsbijeenkomsten en voor regiomarketing 
en lobby.   

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. De jaarstukken geven een helder beeld over het door de Regio in het afgelopen jaar gevoerde bestuur;  
toevoeging van het batig saldo aan de projectenreserve is in overeenstemming met het door het  
Algemeen Bestuur van de Regio geaccordeerde beleid van de laatste jaren.

Gewezen wordt op de accountantsverklaring bij de jaarstukken. De toevoeging van het batig saldo 
aan de projectenreserve is nodig, omdat de Regio voor genoemde ondersteunende activiteiten en 
voor regiomarketing en lobby geen structurele middelen op de begroting heeft. Het gaat hier om 
voortzetting van door het Algemeen Bestuur van de Regio vastgesteld beleid.  

Kanttekeningen
a. Voor de ondersteuning door de Regio van gezamenlijke projecten van gemeenten moet per 2016  

een structurele voorziening worden getroffen.
De Regio ondersteunt de raden en de colleges bij de gezamenlijke uitvoering van de Strategische 
Agenda en de Agenda Achterhoek 2020 en geeft uitvoering aan regiomarketing en lobby. 
De jaarstukken geven aan dat de daarvoor ingerichte projectenreserve eind 2015 zal zijn uitgeput. 
Dat betekent dat er vanaf de regiobegroting voor 2016 structureel middelen voor die activiteiten 
moeten worden opgenomen. Dat kan voor de gemeenten resulteren in een hogere inwonerbijdrage, 
als geen andere besparingen worden gevonden. 

Kosten, baten, dekking



Uitvoering

Planning
• Raadsbesluit 27 juni 2013 

• Mededeling aan Regio direct daarop 

• Vaststelling jaarstukken op 3 juli 2013 
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