Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot instemming met de
ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 van de
Regio Achterhoek

AAN DE RAAD

Samenvatting
Alvorens het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek de ontwerpbegroting voor het volgend jaar
vaststelt dient deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd te worden. De raden
worden in de gelegenheid gesteld over het ontwerp een zienswijze in te dienen.

Inleiding
Formeel moet een gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar
de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten indienen. In verband
met de doorontwikkeling van de regionale samenwerking wordt de ontwerpprogrammabegroting
2019 – 2022 dit jaar echter later dan gebruikelijk aan de gemeenteraden aangeboden, later dan
gebruikelijk door het algemeen bestuur vastgesteld en later dan wettelijk bepaald aan Gedeputeerde
Staten toegezonden. De vaststelling van de programmabegroting door het algemeen bestuur is
gepland op 26 september 2018. Dit is reeds aangekondigd in de kaderbrief van 11 april 2018. Ook
Gedeputeerde Staten is op de hoogte van de (oorzaak van de) vertraging.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet gemeenschappelijke regelingen. Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
In de tweede helft van 2018 bereidt de Achterhoek Board de Achterhoek Agenda 2030 en de
jaarplannen 2019 voor. Hiermee gaan de zes Thematafels inhoudelijk aan de slag en zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering en informatievoorziening over inhoud en voortgang.
De algemene reserve bedraagt € 248.000 en het weerstandsvermogen volgens de voorgeschreven
berekening (zie pagina 19) wordt als voldoende beoordeeld. Aan onvoorzien is structureel jaarlijks
€ 8.000 in de begroting opgenomen. De nazorgtaken voor de stortplaatsen De Langeberg, ’t
Bellegoor en Wald, waar de Regio nu nog de verantwoordelijkheid voor heeft, worden naar
verwachting in 2019 overgeheveld naar de provincie Gelderland. Bestuurlijke overeenstemming over
de overdracht wordt in het najaar 2018 verwacht.
De in 2019 te betalen inwonerbijdrage komt fors hoger uit. In principe heeft uw gemeenteraad die
verhoging op 19 december 2017 al geaccepteerd door in te stemmen met het voorstel tot
doorontwikkeling van de regionale samenwerking in de Achterhoek.
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Overigens draagt de provincie in 2019 € 1,52 per inwoner bij in de organisatiekosten en stort de
provincie € 0,51 in een per 1 juli 2018 nieuw opgericht investeringsfonds. Dit investeringsfonds wordt
verder gevoed met krimp gelden die van het rijk worden ontvangen t/m 2020. Het begrote saldo van
dit investeringsfonds op 31 december 2019 is ruim 5 miljoen euro. Inzet van deze middelen loopt
(zoals gewoonlijk) via het algemeen bestuur van de Regio.
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2019-2022
van de Regio Achterhoek en dus geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het algemeen
bestuur een inhoudelijke zienswijze in te dienen.

Alternatieve beleidskeuzes
N.v.t.

Financiële consequenties
Naast de toegestane stijging van 1,6% conform de Achterhoekse indexeringssystematiek wordt de
hogere bijdrage met name veroorzaakt door de nieuwe opzet van de Regio. Zo was de formatie in de
primaire begroting 2018 13,98 fte, in de begroting 2019 is 20,17 fte opgenomen.
De inwonerbijdrage stijgt van € 4,47 uit de oorspronkelijke begroting 2018 naar € 6,58. De totale
begrote bijdrage voor Aalten voor 2019 komt uit op € 177.434 (2018 € 120.987). De meerkosten van
ruim € 56.000 zijn inmiddels verwerkt in onze concept meerjarenbegroting.

Participatie en Communicatie
N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek door middel van bijgaande conceptbrief van uw
besluit op de hoogte stellen.

Bijlagen
Ontwerpprogrammabegroting 2019-2022.
Collegevoorstel van 21 augustus 2018.
Concept raadsbesluit.
Concept uitgaande brief.

Aalten, 21 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Samenwerkingsregeling
Regio Achterhoek

BESLUIT

1.
2.

in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 van de Regio Achterhoek;
het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek mee te delen dat geen inhoudelijke zienswijze
wordt ingediend.
AALTEN, 18 september 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

