
                                                                                                      
 
Bijlage 3 bij het AB voorstel “de Achterhoek werkt door 2.0”  van 14 maart 2018 

 
Programmabegroting 2018 
 
In de besluitvorming rondom ‘De Achterhoek werkt door’ is gesproken over een verhoging van de 
inwonerbijdrage. Onderstaande toelichting en de bijlagen geven een onderbouwing van de 

programmabegroting en de technische wijziging per 1 juli 2018. 

 
 

 
Opbouw begroting: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 De inhoud van dit programma Betreft de stortplaatsen. Betreft overige  
 wijzigt met doorontwikkeling. In 2018 overdracht inkomsten en uitgaven. 
 Zie toelichting hieronder. aan provincie GLD (overhead en rente) 
 

De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op de programma’s 1 strategische kerntaken en 

3 overig. Programma 2 beheersmatige kerntaken blijft ongewijzigd. 
 

Inhoudelijke toelichting programma strategische kerntaken 
Voor de inhoudelijke toelichting op de taken van de Regio in de gewijzigde organisatie wordt 

verwezen naar het document ‘De Achterhoek werkt door 2.0’. 

 
Financiële wijziging programma strategische kerntaken 

Van de gemeenten wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd van € 2, van de Provincie wordt 
eveneens een bijdrage van € 2 per inwoner gevraagd. De berekeningen in het document De 
Achterhoek werkt door 2.0’ en het begrotingsonderdeel ‘wat mag het kosten’ betreffen structurele 
bedragen voor een heel boekjaar. Het voorstel gaat echter uit van een begrotingswijziging per 1 juli 

2018, zodat verhoging van de inwonerbijdrage voor 2018 € 1 bedraagt.  
 
Begrotingswijziging 

Bijgevoegd is de 1e wijziging van de begroting 2018. Dit betreft een begrotingswijziging per 1 juli 
2018, zodat verhoging van de inwonerbijdrage voor 2018 € 1 bedraagt. In de wijziging is ook de 

vorming van het investeringsfonds (bestemmingsreserve) verwerkt.  

  

Programmabegroting 
Regio Achterhoek 

Programma 1 
Strategische kerntaak 

Programma 3 
Overig (overhead) 

Programma 2 

Beheersmatige kerntaak 



Wat mag het kosten?  
 
Door een nieuwe productindeling is de primaire begroting 2018 alleen in totaalbedragen te 
vergelijken met de gewijzigde begroting 2018! 
 

Programma 1: Strategische kentaken  B 2018 

primair 

B 2018 

gewijzigd 

    
Lobby   662.000 

Strategische agenda 2030   834.000 
Uitgaven investeringsfonds   350.000 

Coördineren subsidies en projecten   254.000 

3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)   380.000 

Lasten (incl onvoorzien)     (A) 1.496.000 2.480.000 

    

Lobby   16.000 
Strategische agenda 2030   - 

Inkomsten investeringsfonds   1.275.000 
Coördineren subsidies en projecten   17.000 

3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)   - 

Baten derden (exclusief bijdrage gemeenten) (B) 68.000 1.308.000 

    
Lobby   646.000 

Strategische agenda 2030   834.000 
Bijdrage investeringsfonds   - 

Coördineren subsidies en projecten   237.000 

3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)   380.000 

Bijdrage gemeenten en Provincie (C) 1.334.000 2.097.000 

    

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten (C+B-A) -94.000 925.000 
Onttrekkingen reserves  94.000 350.000 

Toevoegingen reserves  - -1.275.000 

Gerealiseerd resultaat  0 0 

 

Programma 1: Inwonerbijdrage gemeenten 
en provincie 

 B 2018 
primair 

B 2018 
gewijzigd 

Lobby   2,46 

Strategische agenda 2030   3,17 
Coördineren subsidies en projecten   0,90 

3 O-samenwerking (incl. bestuur en onvoorzien)   1,44 
Totaal inwonerbijdrage gemeenten/provincie organisatiekosten  7,97 

Investeringsfonds (bijdrage Provincie)   0,50 

Totaal inwonerbijdrage gemeenten/provincie  4,47 8,47 

Aandeel Provincie  - 2,00 

Aandeel gemeenten  4,47 6,47 

 

Toelichting 
De mutatie reserve in de primaire begroting betrof een onttrekking aan de projectenreserve. Na de 

doorontwikkeling zijn deze kosten, voor zover nog van toepassing, betrokken in het investerings-
fonds. In de gewijzigde begroting betreft de toevoeging aan de reserve de toevoeging van de 

krimpmiddelen aan het investeringsfonds. De onttrekking betreft de onttrekking van de kosten van de 

Achterhoek Board en de kosten de thematafels (inclusief initiatieven) aan het investeringsfonds. 
 

Het budget voor onvoorzien bedraagt € 8.000 en is opgenomen onder 3 O-samenwerking. Voor de 
juiste vergelijking is het bedrag van onvoorzien en taakstelling in de primaire begroting 2018 

verschoven van het programma overig naar het programma strategische kerntaken. 



Wat mag het kosten?  
 

Door een nieuwe productindeling is de primaire begroting 2018 alleen in totaalbedragen te 
vergelijken met de gewijzigde begroting 2018! Voor de juiste vergelijking is het bedrag van 
onvoorzien en taakstelling in de primaire begroting 2018 verschoven van het programma overig naar 
het programma strategische kerntaken. 
 

Programma 3: Overige uitgaven en 

inkomsten 

 B 2018 

primair 

B 2018 

gewijzigd 

    

Renteresultaat   165.000 

Bedrijfsvoering   417.000 

Lasten (A) 681.000 582.000 

    

Renteresultaat   165.000 

Bedrijfsvoering   383.000 

Baten derden (exclusief bijdrage gemeenten) (B) 647.000 548.000 

    

Renteresultaat  - - 

Bedrijfsvoering  - - 

Bijdrage gemeenten (C) - - 

    

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten (C+B-A) -34.000 -34.000 

Onttrekkingen reserves  34.000 34.000 

Toevoegingen reserves  - - 

Gerealiseerd resultaat  0 0 

 
Inwonerbijdrage 

Op dit programma is geen inwonerbijdrage van toepassing. 

 
Toelichting 

De mutatie reserve (€ 34.000) betreft een onttrekking aan de reserve BWS renteresultaat vanwege 
voor loonkosten van de medewerkster BWS van € 29.000 vermeerdert met een onttrekking van 

€ 5.000 aan reserve onderhoud huisvesting voor onderhoudskosten. 

 
Voor de juiste vergelijking is het bedrag van onvoorzien en taakstelling in de primaire begroting 2018 

verschoven van het programma overig naar het programma strategische kerntaken. 
 

De kosten voor bedrijfsvoering betreffen de kosten voor leiding en ondersteuning en huisvesting.  
 

  



 

 

  



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



  



  



  



  



  



  



 

  



  



  



  



  



 


