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Onderwerp  : Jaarrekening en programmaverantwoording 2014 Regio Achterhoek 
 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2014 van de Regio Achterhoek 
2. Instemmen met het uitkeren van het positief jaarresultaat van € 38.000 aan de gemeenten. Voor Oude 

IJsselstreek komt dat neer op € 5.047
1
 voor 2015. 

 
Aanleiding 
De Regio Achterhoek had in 2014 als taak de coördinatie en het bewaken van de samenhang van de 
Achterhoek Agenda 2020 en het opstellen van de Uitvoeringsagenda 2020. Tevens had de Regio een 
uitvoerende rol bij Regiomarketing, Lobby en Grensoverschrijdende samenwerking en een faciliterende rol 
bij de portefeuillehoudersoverleggen. Voor de stortplaatsen verzorgde de Regio in 2014 de jaarlijkse 
nazorgtaak. De termijngebonden taken bestonden in 2014 uit het uitvoering geven aan het BWS (besluit 
woninggebonden subsidies). 
 
Op basis van de Jaarstukken 2014 komt naar voren dat de Regio Achterhoek het jaar met een positief 
 resultaat van € 38.000 (€ 0,13 per inwoner) heeft afgesloten. Het resultaat is als volgt te specificeren: 
 
Bestuur    € 14.000 voordeel 
Strategische agenda  € 10.000 nadeel 
Financiën (incl renteresultaat) € 34.000 voordeel 
     ------------ 
Positief resultaat   € 38.000 
 
Het voordeel is vooral ontstaan door incidentele dekking van formatiekosten met subsidie-inkomsten  
(€ 12.000), een overschot op loonkosten door vacatureruimte (€ 22.000) en een rentevoordeel (€ 2.000). 
Een tekort op te realiseren detacheringsopbrengsten kon worden  gecompenseerd met diverse overschotten 
op apparaatskosten (o.a. contributies en kantoorkosten). 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

- Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek met instemming van de gemeenten op 15 juli 2015 
de jaarstukken kan vaststellen. 

- Het batig saldo van € 38.000,- wordt aan de gemeenten uitgekeerd in 2015. 
- Voor gemeente Oude IJsselstreek gaat het om een bedrag van €5.047,-. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Financieel heeft de Regio Achterhoek de zaak op orde. Het overschot wordt aan de gemeenten 
uitgekeerd in 2015. Voor de gemeente Oude IJsselstreek een bedrag van € 5.047. Jaarverslag en 
jaarrekening zijn door de accountant ingevolge artikel 213, lid 3 goedgekeurd. 

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

Kanttekeningen 
a. Voorgesteld wordt het jaarresultaat ad € 38.000 uit te keren aan de gemeenten. Hierbij doet de 

Regio Achterhoek tegelijkertijd een beroep op de gemeenten om bij te dragen aan het uitwerken van 
de strategische focus, zoals afgesproken tijdens de tweedaagse werkbezoek in Groningen. Nadere 
informatie hierover is terug te vinden in het AB voorstel van 11 maart 2015. Een uitgewerkt voorstel 
hierover zal uiterlijk worden geagendeerd in de AB vergadering van 15 juli 2015. 
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Kosten, baten, dekking 
Op basis van de Jaarstukken 2014 komt naar voren dat de Regio Achterhoek het jaar met een positief 
resultaat van € 38.000 (€ 0,13 per inwoner) heeft afgesloten. Het batig saldo van € 38.000,- wordt aan de 
gemeenten uitgekeerd in 2015. Voor gemeente Oude IJsselstreek gaat het om een bedrag van €5.047,-. 
 
Uitvoering 
Planning 
 
19 mei  Behandeling jaarstukken 2014 Regio Achterhoek in college 
25 juni   Behandeling jaarstukken 2014 Regio Achterhoek in raad 
15 juli  Vaststelling van de jaarrekening 2014 in de vergadering van AB Regio Achterhoek 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    S.P.M. de Vreeze 
secretaris    wnd. burgemeester 
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