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Onderwerp : jaarstukken 2013 Regio Achterhoek

Voorgestelde beslissing:

Instemmen met de jaarstukken 2013 van de Regio Achterhoek.

Aanleiding
Met de jaarstukken 2013 legt het bestuur van de Regio Achterhoek verantwoording af over het door hen 
gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. In de programma’s en de paragrafen wordt zowel inhoudelijk als 
financieel verslag gedaan.

Wat wordt met beslissing bereikt

 Dat het Algemeen Bestuur van de Regio met instemming van de gemeenten op 9 juli 2014 de 
jaarstukken kan vaststellen en het Dagelijks Bestuur decharge verlenen
Het batig saldo van 58.000 euro wordt aan de gemeenten uitgekeerd in 2014.
Voor Oude IJsselstreek gaat het om een bedrag van 7.746 euro.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. Financieel heeft de Regio Achterhoek de zaak op orde. Het overschot wordt aan de gemeenten  
uitgekeerd in 2014. Voor de gemeente Oude IJsselstreek een bedrag van 7.746 euro. Jaarverslag en  
jaarrekening zijn door de accountant ingevolge artikel 213, lid 3 goedgekeurd.

2.  Inhoudelijk geeft het jaarverslag een beeld van de uitvoering van de verschillende programma’s.    
3.      

Kanttekeningen
a. Speerpunt in 2013 was het verstevigen van de verbinding Achterhoek 2020 met gemeenten. De  

beschreven maatregelen (blz 33/34 zijn een kleine stap in de ontwikkeling maar hebben zeker nog  
niet het gewenste resultaat te weten;focus, transparantie, efficiency en betrokkenheid opgeleverd. 

b. De strategen van de Achterhoek informeren, betrekken en mee laten denken heeft eind 2013  
beperkt gewerkt. Wij vinden het gewenst onze adviseurs nadrukkelijker een positie te geven in de  
voorbereidende fases.

Kosten, baten, dekking
1. Er ligt een goedkeurende accountants verklaring
2. Het overschot wordt teruggestort naar de gemeenten in 2014. Voor Oude IJsselstreek is dat 7.746 

euro

Uitvoering

Planning
• Via de raadsrotonde laten vaststellen omdat onze raadsvergadering pas 26 juni is en de Regio voor 

24 juni schriftelijk bericht van de gemeenten wil hebben over al dan niet instemmen met de 
jaarstukken 2013.
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