AGENDAPUNT NO B.7.3.
Voorstel tot instemming met de
Programma- en Financiële begroting 20132016 van de Regio Achterhoek.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Met de Programma- en Financiële begroting 2013-2016 kan worden ingestemd. Na raadsbesluit
wordt het AB van de Regio daarvan op de hoogte gesteld.
Inleiding
Elk jaar worden de colleges en raden van de aan de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld kanttekeningen te plaatsen bij de
ontwerpmeerjarenbegroting voor de komende jaren. Met inachtneming van die kanttekeningen stelt
het algemeen bestuur van de Regio die stukken voor 15 juli vast.
Het is gebruikelijk dat de programmaverantwoording van het voorgaande jaar (jaarrekening) door het
DB van de Regio gelijk met de begroting voor het volgend jaar aan de deelnemende gemeenten
wordt aangeboden. De programmaverantwoording 2011 was echter nog niet gereed. Zodra deze
binnen is wordt deze eveneens aan uw raad voorgelegd.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikelen 39 en 41 Samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De inwonerbijdrage stijgt met 1,5% van € 5,37 naar ongeveer 5,45 per inwoner. In totaliteit komt de
bijdrage van Aalten voor 2013 hiermee uit op € 148.945. Mocht de loon- en prijsindexering lager
uitvallen dan de opgevoerde 1,5% dan wordt dit aan de gemeente teruggegeven via het
jaarrekeningresultaat over 2013 van de Regio.
Naast de al langer bekende risico’s van de exploitatie van het beheer van de stortplaatsen is het
risico op de vordering op het College Sanering Zorgvoorzieningen (CSV) actueel. Hier gaat het om
€ 4,2 miljoen voor de ambulancedienst en € 6 ton voor de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). In
januari 2011 is de vordering op de CPA op nul gesteld door het CSV. Door de Regio is een
bezwaarprocedure gestart, alle signalen hadden immers sinds 2004 op groen gestaan. Deze zaak ligt
nu bij de Raad van State. De uitspraak wordt half juni 2012 verwacht en kan gevolgen hebben voor
de vordering op het CSV inzake de ambulancedienst.
Verder loopt de hoger beroepsprocedure inzake de brand uit 2004 door Moram uit ‘s-Heerenberg nog
altijd. In 2008 is de Regio in deze zaak in het gelijk gesteld. Mocht het hoger beroep worden verloren
en de verzekeringspolis biedt onvoldoende dekking kunnen de deelnemende gemeenten worden
aangesproken.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gevolgen voor de begroting van Aalten nihil zijn.
Gevolgen begroting Aalten
conceptbegroting Regio 2013-2016
raming terug te ontvangen btw
reeds opgenomen in begroting Aalten
ruimte in begroting Aalten
vanaf 2012 reservering Regioprojecten
vrijval begroting Aalten

2013
148.945
-10.000
-157.978
-19.033
19.000
-33

2014
148.945
-10.000
-157.978
-19.033
19.000
-33

2015
157.145
-10.000
-166.228
-19.083
19.000
-83

2016
157.145
-10.000
-166.228
-19.083
19.000
-83

-2-

Alternatieve beleidskeuzes
N.v.t.
Financiële consequenties
Zie hierboven.
Participatie en Communicatie
N.v.t.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Direct na behandeling in de raad wordt het AB van de Regio van onze zienswijze op de hoogte
gesteld. Uiterlijk 14 juli besluit het algemeen bestuur van de Regio over vaststelling van de begroting.
Bijlagen
Ontwerp- Programma- en Financiële begroting 2013-2016.

Aalten, 10 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2012;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT:

in te stemmen met de Programma- en Financiële begroting 2013-2016 van de Regio Achterhoek.

AALTEN, 12 juni 2012
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter

