
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2020

Zaaknummer : 86467

Onderwerp: : Programmabegroting 2021 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld
1. Kennisnemen van programma 2 en 3 van de programmabegroting 2021 Regio Achterhoek.

2. Instemmen met programma 1, 4 en verplichte paragrafen van de programmabegroting 2021 Regio Achterhoek en 
daarvoor geen nadere zienswijze in te brengen.

Aanleiding
Op 8 juli a.s. dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de programmabegroting 2021 vast te stellen. Tot 
en met 24 juni a.s. heeft de gemeente de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen. Voorafgaand aan 
dit moment dient u als gemeenteraad een beslissing te nemen op basis van de genoemde beslispunten. Hiervoor is 
dit advies opgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Korte en lange termijn ontwikkelingsrichting van de Regio Achterhoek, zowel inhoudelijk als organisatorisch
 Het continueren van de nieuwe Governance structuur Achterhoek Ambassadeurs
 Het versterken van de Achterhoekse lobbyvoering richting provincie, Rijk en Europa

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De programmabegroting bevat de programma’s Smart Governance, Smart Economy, Smart Living en 

Bedrijfsvoering en rente. De programma´s Smart Economy en Smart Living, respectievelijk programma 2 en 
3 worden ter kennisgeving aangeboden.    
De ambities zoals genoemd in de programma´s 2 en 3 komen ons wenselijk voor. Echter de verdere 
ontwikkeling en uitbreiding van het Open Innovatiesysteem verdient meer aandacht. Door meer te 
investeren in thematafeloverstijgende samenwerkingen en projecten wordt het Open Innovatiesysteem 
verder gestimuleerd.

2.1. De programmabegroting conformeert aan de gemaakte afspraken. 
De voorliggende programmabegroting 2021 van de Regio Achterhoek sluit aan op de gemaakte afspraken 
van het Algemeen Bestuur van 29 januari 2020. De programmabegroting wijkt niet af van de gemaakte 
afspraken conform de ontvangen kaderbrief van de Regio Achterhoek. In de voorgestelde begroting is 
rekening gehouden met het hanteren van de (prijs)index voor gemeenschappelijke regelingen van 1,7% als 
maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting 2020.

2.2. De programmabegroting is ambtelijk zowel financieel als inhoudelijk doorgenomen en komt ons juist voor.
    

De Regio Achterhoek is met haar beperkte middelen een financieel en organisatorisch gezonde organisatie. 
Evenals andere jaren hanteert de Regio Achterhoek de prijsindex voor gemeenschappelijke regelingen als 
maximale stijging van de inwonerbijdrage ten opzichte van de begroting van een jaar eerder. Hoewel de 
Regio Achterhoek ook te maken krijgt met autonome kostenstijgingen, blijft de stijging van de 
inwonerbijdrage beperkt tot de prijsindex. Het verschil tussen de autonome kostenstijging en de 
indexeringsmethodiek wordt, zoals ieder jaar, binnen hun eigen begroting opgevangen.
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Bijlagen
1. Programmabegroting Regio Achterhoek 2021

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen
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☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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