
Memo
Aan: Gemeenteraad
Cc:
Van: Eus Lionarons
Datum: 28 mei 2018
Kenmerk:
Onderwerp: Doorontwikkeling Regio Achterhoek

Memo nav vragen die gesteld zijn in de Agendacommissie en wijzigingen in het raadsvoorstel en 
college advies.

1. Wat zijn de verschillen tussen het besluit dat de regio Achterhoek oorspronkelijk heeft 
ingebracht en na de vragen en moties die onze raad heeft ingebracht. 

 Ter verduidelijking hebben we in het raadsvoorstel naast het nieuwe stroomschema het oude 
stroomschema ter verduidelijking toegevoegd.

 De kanttekeningen die opgesomd zijn staan niet in het concept raadsvoorstel van de Regio.
 In het raadsvoorstel van de gemeente staan onder het kopje kosten, baten en dekking de 

voorlopige financiële gevolgen opgenomen. 
 In het raadsvoorstel van onze gemeente hebben wij opgenomen dat  de evaluatie binnen een 

jaar moet plaatsvinden en in dat jaar een permanente monitoring moet plaatsvinden.
 In bijlage 4, 4a en 4b vindt u een overzicht van de vragen en de moties die door de 

gemeenteraden zijn ingebracht. Uit het overzicht blijkt wat men hier mee gedaan heeft.
 In bijlage 6 vindt u de antwoorden op de vragen die door de raadsleden gesteld zijn.

2.  Nav de behandeling van de stukken in de collegevergadering van 29 mei zijn in ons B&W 
voorstel en het raadsvoorstel en raadsbesluit de voorgestelde besluiten 3,4 en 5 aangepast 
en het voorgestelde besluit 6 toegevoegd.

 In het voorgestelde besluit 3 wordt het voorstel gedaan mbt verhoging van het budget 
2018 en 2019.

 In de voorgestelde besluiten nummer 4 en 5 is de tekst aangepast omdat de 
gemeenteraad de Regio geen opdracht kan geven.

 Het voorgestelde besluit 6 heeft betrekking op vaststelling van de zienswijze. De 
concept brief met de zienswijze is als bijlage toegevoegd.

3. Een drie zeer belangrijke aandachtpunten van onze Raad.
 Wetgeving. Ons college heeft onze juridisch adviseur gevraagd een oordeel te geven 

over de organisatiestructuur. Hierover uitgebreid in de bijlage(n). Het bestuur van de 
Regio Achterhoek heeft ons bericht dat het ministerie van BZK positief is over de 
nieuweorganisatiestructuur. Aanpassing van de WGR is noodzakelijk. Indien de WGR 
niet aangepast wordt zal het bestuur van de Regio Achterhoek de structuur passend 
maken

 Financieel. . Wij stellen voor om de extra bedragen ter beschikking te stellen en 
gezien de omvang van de uitbreiding daarbij de volgende voorwaarden te stellen:
- een expliciete verantwoording over het extra budget en uiteraard de daarmee 
samenhangende prestaties over het extra budget 2018,
- het budget 2019 en verder pas ter beschikking te stellen op basis van een gedegen 
begroting 2019- 2020.

 Invloed raad. De oorspronkelijke omvang van het radenforum is teruggebracht naar  
eén vertegenwoordiger per fractie van elke deelnemende gemeente. Zo is elk politiek 
geluid vertegenwoordigd, maar wordt wel recht gedaan aan de electorale 
verhoudingen binnen de gemeenten.




