Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 25 februari 2021

Zaaknummer

: 173227

Onderwerp:

: Wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging)

De raad wordt voorgesteld
1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (25ste wijziging);
2. Het college toestemming geven om in te stemmen met de 25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek.

Aanleiding
Op 15 december 2020 heeft het college en op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur het voorstel over de
25ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek vastgesteld en besloten dit ter besluitvorming aan te
bieden aan de gemeenteraden. De reden voor de wijziging van de samenwerkingsregeling is het aanbrengen van
een versnelling in het subsidieverleningsproces.
Wat wordt met beslissing bereikt



Aangepaste samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Versnelling in het subsidieproces

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Versnellen subsidieverleningsproces
Deze versnelling houdt in dat de provincie de voor de Achterhoek beschikbaar gestelde middelen voor de
Gebiedsagenda Achterhoek in één keer aan Regio Achterhoek beschikt; nu gaat elke projectaanvraag nog
voor akkoord naar Gedeputeerde Staten. Om deze stap er tussenuit te kunnen halen, moet een aantal
zaken duidelijker worden vastgelegd in de formele stukken van Regio Achterhoek. Dit vraagt om een
wijziging in de samenwerkingsregeling.
1.2. Overige wijzigingen in samenwerkingsregeling
Naast de wijziging ten aanzien van het verstrekken van subsidies, is in de 25ste wijziging van de
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek nog een aantal andere wijzigingen meegenomen:
Rechtspositie
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Als gevolg
daarvan wordt de CAR-UWO in de samenwerkingsregeling vervangen door de CAO Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties. Om aan te kunnen sluiten bij deze CAO is Regio Achterhoek –met instemming
van de zeven gemeenteraden- lid geworden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO); artikel 6 geeft hiervoor nu de bevoegdheid.
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Nazorg en overdracht regionale stortplaatsen en afbouwtaken
De taken op het gebied van nazorg en overdracht van regionale stortplaatsen en de afbouwtaken zijn
inmiddels afgerond. Derhalve is het niet meer nodig deze taken te vermelden in de samenwerkingsregeling.
De artikelen waarin naar deze taken wordt verwezen, zijn aangepast.
Technische wijzigingen
In deze 25ste wijziging van de samenwerkingsregeling wordt tevens een aantal technische wijzigingen
doorgevoerd. Het gaat onder andere om een foutieve verwijzing naar een artikel van de wet en tekstuele
wijzigingen op het gebied van archivering.
2.1. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek
Om de wijziging definitief te maken, nadat de gemeenteraden hun besluit hebben genomen, is een formele
bekrachtiging van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek nodig (artikel 38 samenwerkingsregeling
Regio Achterhoek). Het Algemeen Bestuur is voornemens om in de vergadering van 10 maart 2021 een
definitief besluit te nemen over de herziening van de samenwerkingsregeling.
Kanttekeningen
a. Wijzigingen WGR 2021
De samenwerkingsregeling zal naar verwachting in 2021 nogmaals moeten worden aangepast vanwege
wijzigingen in de WGR en mogelijk naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de
samenwerking. Vanwege afspraken met de provincie over het versnellen van het subsidieproces, wordt
hier niet op gewacht.
Kosten, baten, dekking
De wijzigingen hebben geen directe financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting.
Uitvoering
Planning
10 maart 2021 - definitieve behandeling herziening samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 25ste wijziging in het
Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek – 25ste wijziging
2. Tekstuele wijzigingen Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
3. AB voorstel Herziening samenwerkingsregeling – 25ste wijziging
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
Secretaris

Otwin van Dijk
Burgemeester
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