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Onderwerp : Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2014 van Regio
  Achterhoek

Voorgestelde beslissing:
1. Instemmen met de concept programmabegroting 2014 van Regio Achterhoek.

Aanleiding
Op 7 mei j.l. hebben wij besloten om de raad voor te stellen in te stemmen met de kaderbrief van de Regio
met uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 van Regio Achterhoek. Daarop is dat voorstel
aanvankelijk geagendeerd voor de raadsrotonde op 16 mei. Ondertussen is de programmabegroting zelf
binnengekomen. Daarin zijn de uitgangspunten uit de kaderbrief inhoudelijk en financieel verwerkt. In
overleg met het presidium is vervolgens besloten om de programmabegroting 2014 van de Regio direct aan
de orde te stellen in de raadsvergadering van 30 mei.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Met deze beslissing wordt bereikt dat verder uitvoering kan worden gegeven aan de Strategische

Agenda en de Agenda Achterhoek 2020 in 3-O-verband.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 De uitgangspunten uit de kaderbrief zijn door het Algemeen Bestuur van de Regio vastgesteld en

inhoudelijk en financieel verwerkt in deze concept programmabegroting.
Dat is gebeurd op 27 februari j.l., te weten 2% voor prijsontwikkeling en 1,5% voor loonontwikkeling.
Deze percentages zijn ontleend aan de verwachtingen van het Centraal Planbureau. De Regio
moet de begroting al in een vroeg stadium opstellen, daarom kan er in deze kaderbrief nog geen
rekening worden gehouden met de meicirculaire met de cijfers voor 2014. De inwonerbijdrage voor
2014 daalt ten opzichte van 2013 met € 0,25. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
de regionaal archeoloog per 1 april 2013 deel uitmaakt van de organisatie van de Omgevingsdienst
Achterhoek. Bovendien zal de bijdrage aan het voormalige ABT op termijn uit de begroting van de
Regio verdwijnen, omdat de bijdragen aan de Stichting Achterhoek Toerisme (Stat) waarschijnlijk
rechtstreeks met de gemeenten zullen worden verrekend.

Kanttekeningen
a. De  uniforme bijdragesystematiek voor gemeenschappelijke regelingen is nog niet verwerkt.

Onlangs hebben de gemeenten in de Achterhoek een systematiek van indexering afgesproken voor
de nominale ontwikkeling van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen waaraan zij
deelnemen. Daarmee willen we bereiken dat de inwonerbijdrage aan gemeenschappelijke
regelingen ‘meebeweegt’ met de beschikbare middelen van de gemeenten volgens het uitgangspunt
‘samen de trap op samen de trap af’. Deze afspraken zijn nog niet meegenomen in deze kaderbrief,
maar is mogelijk aanleiding tot wijziging op enig moment. De afgesproken systematiek houdt voor de
gemeenschappelijke regelingen in, dat de indexering plaatsvindt op basis van de
septembercirculaire van twee jaar vóór het begrotingsjaar. De index wordt nagecalculeerd verrekend
in een toekomstig begrotingsjaar. Voor de index in de begroting 2014 vindt aldus verrekening plaats
in de begroting 2017.

b. De inwonerbijdrage is exclusief de bijdrage aan gezamenlijke projecten.
Projecten die voortvloeien uit de Agenda 2020 worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
Werkplaatsen Achterhoek 2020 in 3-O verband. De besluitvorming over (inter) gemeentelijke
deelname loopt via de portefeuillehoudersoverleggen, de colleges en indien nodig de raden.
Projecten worden uitgevoerd in wisselende samenstelling, met een eigen financiering en
organisatorische vormgeving. (Daarvoor moeten de gemeenten zelf ruimte opnemen in hun
begrotingen)



Kosten, baten, dekking
Wij nemen de inwonerbijdrage voor 2014 ad. € 5,13 op in onze eigen begroting. De totale bijdrage voor 2014
komt daarmee op € 204.191,- ruim 10.000 euro minder dan voor het lopende jaar.

Uitvoering
Planning

• Raadsvergadering 30 mei
• Besluitvorming uiterlijk 30 juni meedelen aan de Regio
• Vaststelling begroting op 3 juli 2013 door Algemeen Bestuur Regio

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


