Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 28 mei 2020

Zaaknummer

: 83855

Onderwerp:

: Jaarstukken 2019 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld
1. Kennisnemen van de jaarstukken 2019 Regio Achterhoek;
2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat €84.000,- aan het investeringsfonds.

Aanleiding
Op 8 juli aanstaande dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de jaarstukken 2019 vast te stellen.
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

Een opwaardering van het investeringsfonds als gevolg van het positief jaarresultaat.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De jaarstukken 2019 zijn inhoudelijk en financieel doorgenomen en geven in beginsel geen aanleiding tot
het maken van opmerkingen.
Enkele verhelderingsvragen staan nog open, deze worden ambtelijk afgedaan. De verantwoording sluit goed
aan bij de geformuleerde strategische agenda en de bijbehorende doelstellingen. Financieel heeft de Regio
Achterhoek de zaak op orde. De jaarstukken zijn door de accountant ingevolge artikel 213, lid 3
Gemeentewet goedgekeurd.
2.1. Het voorstel om het positieve jaarresultaat uit te keren en toe te voegen aan het investeringsfonds komt
overeen met de gemaakte afspraken welke zijn gemaakt in de vergadering van het Algemeen Bestuur Regio
Achterhoek op 11 juli 2018.
Bij de uitwerking van de doorontwikkeling Regio Achterhoek hebben de gemeenten ingestemd met het
vormen van een investeringsfonds waaruit projecten een cofinanciering kunnen krijgen en waaruit
thematafels en board een werkbudget krijgen.
Kanttekeningen
a. Programmabegroting 2021 Regio Achterhoek
De jaarrekening en programmabegroting Regio Achterhoek worden op 28 mei aanstaande in de
gemeenteraad behandeld. De programmabegroting 2021 is nog niet ontvangen, de stukken worden naar
verwachting rond 1 mei door de Regio Achterhoek toegestuurd. Omdat de jaarrekening 2019 reeds bij ons
binnen is, is gekozen om de jaarrekening alvast aan het college en de raad aan te bieden.

Kosten, baten, dekking
De beslispunten hebben geen directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Het positief jaarresultaat wordt
toegevoegd aan het investeringsfonds van de Regio Achterhoek.
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Bijlagen
1. Jaarrekening 2019

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

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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