
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 16 oktober 2018

Onderwerp :  Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Regio Achterhoek                            

Voorgestelde beslissing:

1. Kennis nemen van en instemmen met de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van de Regio 
Achterhoek

2. Geen zienswijze indienen bij de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van de Regio Achterhoek  

Aanleiding
Wij hebben de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van de Regio Achterhoek ontvangen. In de 
raadsvergadering van 7 juni jl. heef uw raad gesproken over de door de Regio gevraagde verhoogde 
inwonerbijdrage, en daaraan de voorwaarde verbonden dat er een gedegen begroting 2019-2022 aan ten 
grondslag moet liggen. Deze begroting ligt nu voor.

U wordt geadviseerd de behandeling van deze begroting tevens te betrekken bij de behandeling van de 
gemeentebegroting. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De gemeenteraad kan bij de behandeling van de gemeentebegroting een onderbouwd besluit 

nemen over de door de Regio Achterhoek gevraagde verhoogde inwonerbijdrage.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
 1    De begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 is inhoudelijk en financieel doorgenomen en geeft 
       geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

 Met de voorliggende begroting voldoet de Regio aan de voorwaarde om en deugdelijke begroting te 
 presenteren. De begroting geeft de strategische en beheersmatige kerntaken van de Regio Achterhoek
 helder weer. Daarnaast bevat de begroting de verplichte paragrafen (weerstandsvermogen, financiering  
 en bedrijfsvoering) en de financiële begroting.

 2.   De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen
       De begroting geeft geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen. 

Kanttekeningen
a. Door de overgang naar een nieuw administratief systeem wordt deze begroting van de Regio 

Achterhoek te laat aan uw raad voorgelegd om hierover nog tijdig een zienswijze in te kunnen 
dienen bij de Regio. 

Kosten, baten, dekking

De bijdrage aan de Regio Achterhoek is gelijk gebleven aan de prognose die in juni aan de raad is 
voorgelegd. Deze bijdrage is al verwerkt in de programmabegroting 2019-2022.

Uitvoering

Planning
 8 oktober behandeling in de Commissie AFE
 16 oktober behandeling in de gemeenteraad

Personeel
De voorstellen hebben geen directe personele consequenties

Communicatie/participatie
Voor de gemeente noodzaakt deze agenda niet tot extra communicatieaandacht

Evaluatie/verantwoording
Niet van toepassing



Bijlagen :
-  Raadsbesluit
-  Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Regio Achterhoek



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


