Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 24 juni 2021

Zaaknummer

: 246264

Onderwerp:

: Jaarstukken 2020 en Kaderbrief programmabegroting 2022 Regio Achterhoek

De raad wordt voorgesteld
1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 Regio Achterhoek;
2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat € 183.000,- aan het Investeringsfonds en algemene
reserve van de Regio Achterhoek.
3. Kennisnemen van de Kaderbrief programmabegroting 2022 Regio Achterhoek;
Aanleiding
Op 7 juli aanstaande dient het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de jaarstukken 2020 vast te stellen.
Voorafgaand aan dit moment dient u als raad een beslissing te nemen op basis van de genoemde beslispunten.
Hiervoor is dit advies opgesteld. De Kaderbrief wordt alvast in voorbereiding op de nog te ontvangen begroting aan u
meegegeven om kennis te nemen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders.
Wat wordt met beslissing bereikt
 Een opwaardering van het investeringsfonds en de algemene reserve van de Regio Achterhoek als gevolg
van een positief jaarresultaat.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De jaarstukken 2020 zijn inhoudelijk en financieel doorgenomen en geven in geen aanleiding tot het maken
van opmerkingen.
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 een deel van het positieve jaarresultaat van € 131.387 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.
2.2. Door het restant van het positieve jaarresultaat van € 51.682 in 2021 toe te voegen aan de algemene
reserve worden de knelpunten in de formatie opgevangen.
De toevoeging is nodig als gevolg van de taakstelling van € 64.000 door de indexeringssystematiek en door
het feit dat er sprake is van langdurige ziekte. Met deze toevoeging blijft de algemene reserve (€ 240.000 +
€ 51.862) beneden het afgesproken maximum van € 300.000.
3.1. De inhoud van de kaderbrief programmabegroting 2021 Regio Achterhoek komt ons juist voor.
De geschetste beleidsmatige kaders geven geen aanleiding tot het maken opmerkingen. De financiële
uitgangspunten zijn conform de reeds gemaakte afspraken.
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Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2020
2. Jaarstukken 2020 definitief
3. Kaderbrief programmabegroting 2022

Burgemeester en wethouders,
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Marijke Verstappen
Secretaris

Otwin van Dijk
Burgemeester
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Raadsvergadering d.d. 24 juni 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2021

BESLUIT:
1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 Regio Achterhoek;
2. Instemmen met het toevoegen van het positief jaarresultaat € 183.000,- aan het Investeringsfonds en algemene
reserve van de Regio Achterhoek.
3. Kennisnemen van de Kaderbrief programmabegroting 2022 Regio Achterhoek;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk
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