
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 juni 2018

Onderwerp : Jaarstukken 2017 Regio Achterhoek en Achterhoek2020

Voorgestelde beslissing:

1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2017 van de Regio Achterhoek;
1. Instemmen met het uitkeren van het positief jaarresultaat van € 41.000,- aan de gemeenten;
2. Kennisnemen van het Jaarverslag 2017 van Achterhoek2020

Aanleiding
Onlangs ontvingen wij de Jaarstukken 2017 van de Regio Achterhoek en Achterhoek2020. Op 11 juli dient 
het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de Jaarstukken 2017 vast te stellen. De raad wordt 
gevraagd zijn kanttekeningen bij de Jaarstukken voor 25 juni kenbaar te maken bij de Regio. Daarnaast 
dient een beslissing te worden genomen over het positieve jaarresultaat van de Regio Achterhoek.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De gemeenteraad kan zijn oordeel kenbaar maken over het in 2017 door Regio Achterhoek en 

Achterhoek2020 gevoerde financiële en inhoudelijke beleid 
 Een te ontvangen bedrag van € 6.170 als gevolg van het positief jaarresultaat.1

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De jaarstukken 2017 van de Regio Achterhoek zijn inhoudelijk en financieel doorgenomen en geven 

geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
De verantwoording sluit goed aan bij de geformuleerde strategiedoelstellingen. Financieel heeft de 
Regio Achterhoek de zaak op orde. De jaarrekening is door de accountant ingevolge artikel 213, lid 3 
goedgekeurd. 

2.1.Het voorstel om het positieve jaarresultaat uit te keren aan de gemeenten komt ons wenselijk voor. 
Het is gebruikelijk om positieve resultaten na een afgesloten jaar uit te keren aan de deelnemende 
gemeenten.

4.1. Het jaarverslag 2017 van Achterhoek 2020 geeft inhoudelijk en financieel een goed beeld van het 
gevoerde beleid van het afgelopen jaar. 

       Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen.

Kanttekeningen
a. Vanwege de doorontwikkeling van de Regio Achterhoek en het voorstel tot instelling van een 

Achterhoek Board zijn in tegenstelling tot voorafgaande jaren geen begrotingen voor 2019 
bijgevoegd voor de Regio Achterhoek en Achterhoek 2020. Een begroting voor 2019 en de daarop 
volgende jaren wordt samen met het voorstel voor de nieuwe organisatiestructuur aan de 
gemeenteraden aangeboden

Kosten, baten, dekking
Als het AB instemt met het uitkeren van het positief resultaat van € 41.000 ontvangt onze gemeente een 
bedrag van € 6.170 dat is berekend naar rato van de inwonerbijdrage op basis van het inwoneraantal.

Uitvoering

Planning
 4 juni behandeling jaarrekening en begroting Regio Achterhoek en Achterhoek 2020 in de 

vergadering van de commissie AFE

1 Mits het AB van de Regio Achterhoek op 12 juli gezamenlijk hiermee instemt



 Tot 25 juni hebben de gemeenten de gelegenheid om hun standpunten in te dienen bij de Regio2 
 28 juni behandeling jaarstukken Regio Achterhoek en Achterhoek 2020 in raadsvergadering
 11 juli 2018 vaststelling in het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek

Personeel
 Niet van toepassing

Communicatie/participatie
 Voor de gemeente geven de Jaarstukken van de Regio Achterhoek en Achterhoek2020 geen 

aanleiding tot extra communicatie aandacht.

Evaluatie/verantwoording
 Niet van toepassing

Bijlagen :
-  Jaarstukken Regio Achterhoek en Achterhoek2020 (18ink07215)
-   Raadsbesluit

2 Omdat de raadsvergadering na deze deadline van 25 juni plaatsvindt, dient er een voorgenomen besluit op 
basis van de uitkomsten van de commissievergadering te worden opgesteld en kenbaar gemaakt.



Burgemeester en wethouders,

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

Raadsvergadering d.d.
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□ aangenomen met amendement ……….
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