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Onderwerp : begroting Regio Achterhoek 2015 -2018

Voorgestelde beslissing:

Kennis  nemen en instemmen met de programmabegroting 2015-2018 van de Regio Achterhoek en daarover geen 
nadere zienswijzen in brengen.

Aanleiding
Eind maart hebben wij van de Regio Achterhoek de kaderbrief over de begroting 2015 ontvangen. 
Vervolgens is eind april de programmabegroting 2015-2018 van de Regio binnengekomen. De voorgelegde 
begroting sluit aan bij de door u vastgestelde uitvoeringsagenda.

De raad moet hierover een besluit nemen.

argumenten/onderbouwing:

Begroting 2015

Toelichting:
In 2015 bestaat het takenpakket van de Regio uit de strategische kerntaken, doorbetalingen aan derden 
(Euregio), de uitvoering van beheersmatige kerntaken (nazorg stortplaatsen) en de termijngebonden 
(afbouw-)taken (uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies). Voor de werkzaamheden tbv de nazorg 
stortplaatsen en de uitvoering BWS zijn voorzieningen/reserves beschikbaar.

De gemeentelijke inwonerbijdrage betreft dan de strategische kerntaken (€ 4,30) en de bijdrage aan de 
Euregio (€ 0,35), totaal € 4,65. Dit is een verlaging met € 0,03 tov 2014. Deze daling is het gevolg van het 
AB-besluit van 12 maart 2014 om voor 2015 het accres van – 0,94% te hanteren, conform de lijn die 7 van 
de 8 Achterhoekse gemeenten (excl. Winterswijk) eerder hebben afgesproken

Doorberekening van het negatieve accres betekent voor de Regio een taakstelling van € 21.000 die zal 
worden meegenomen bij een takendiscussie in de tweede helft van 2014.
De bijdrage aan de Euregio voor 2015 wordt nog (ongewijzigd) begroot op € 0,35. Er loopt een discussie met 
de Euregio om deze bijdrage gelijk te trekken met de bijdrage van Duitse gemeenten (die nu lager is). De 
Nederlandse bijdrage wordt dan miv 2016 mogelijk lager.

financiële paragraaf incl. financiële risico’s:
Een inwonerbijdrage van € 4,65 betekent voor Oude IJsselstreek een bijdrage van € 184.200. Wanneer het 
AB van de Regio deze concept-begroting ongewijzigd vaststelt, stellen wij voor dit bedrag op te nemen in de 
concept-begroting van de gemeente voor 2015.

De meerjarenbegroting leidt tot een begroot vrij besteedbaar deel van de algemene reserve per 31.12.2015 
van € 413.000. Het maximale bedrag voor het weerstandsvermogen is bepaald op € 400.000.
In principe dient dan uitbetaling van het surplus aan de gemeenten plaats te vinden. Aan het AB wordt 
voorgesteld, gezien het geringe bedrag, dit niet uit te keren aan de gemeenten. Wij stellen u voor hiermee in 
te stemmen.

Planning
Het AB stelt begroting 2015 en de meerjarenkostenraming 2015-2016 vast op 9 juli 2014.
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