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Regio Stedendriehoek
Wijziging begroting 2017 Regio Stedendriehoek

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 25 juli 2017

Wij stellen voor te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2017 van de Regio Stedendriehoek.
2. Als zienswijze kenbaar te maken dat de raad van Brummen positief staat tegenover de wijziging.

Inleiding
De gemeente Brummen heeft van de Regio Stedendriehoek een voorgenomen begrotingswijziging voor
het jaar 2017 ontvangen. De colleges van burgemeester en wethouders van de zeven betrokken gemeenten in de regio zijn verzocht de raden te informeren over dit voornemen, zie bijlage 17.004668.
Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de Regioraad geadviseerd om de middelen
die opgenomen zijn in de balansposten Reserve rente egalisatie en Reserve Eenmalige bestedingen
vrij te laten vallen, omdat deze geen doel meer dienen. Het Dagelijks Bestuur wil de Regioraad voorstellen deze vrijvallende middelen ter grootte van € 86.988 toe te voegen aan het agendabudget bereikbaarheid.
Argumenten
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1.1
Het jaar 2017 is cruciaal voor het taakveld Bereikbaarheid.
Het programma Beter Benutten Vervolg heeft een looptijd tot eind 2017. Het programma is volop op
stoom en het harde werken levert indrukwekkende resultaten op. Tegelijkertijd wordt met het rijk en
beide provincies ook al nagedacht over de periode na 2017. Welke verworvenheden willen we vasthouden en doorzetten? Welke nieuwe ontwikkelingen vragen om onze aandacht in de periode 2018 en
verder. Dit krijgt vorm in het programma (in ontwikkeling) Slimme en schone mobiliteit. Om dit programma tot wasdom te brengen is een activiteitenprogramma 2017 ontwikkeld. Dit programma geeft
ook inhoud aan het vliegwiel Slimme en schone mobiliteit binnen de Omgevingsagenda Cleantech Regio, met provincie Gelderland als partner.
Er is in de regionale begroting 2017 echter geen rekening gehouden met onvoorziene activiteiten die
zich nu aandienen en die geen uitstel dulden, als hieronder aangegeven.
De begroting 2017 voorziet niet in de volgende onvoorziene activiteiten:
a. Om vaart te kunnen maken met het maken van afspraken met andere partijen over het programma
Slimme en schone mobiliteit (2018 - 2021) is inzet gewenst om tijdig te kunnen anticiperen op de
ontwikkelingen op rijksniveau en bij de provincies in een slimme mobiliteitsaanpak.
b. In het portefeuilleberaad mobiliteit van maart is de wens is geuit om dit jaar een tactiek voor alternatief vervoer te ontwikkelen, in relatie tot het verdwijnen van busvervoer. Provincies zijn met een
verkenning voor concessie bezig. Ook hierin worden al keuzes gemaakt wat betreft scope van de
concessie en samenhang met andere vormen van vervoer. Nu is het moment voor de gemeenten in
deze regio om samen te bepalen welke tactiek wij willen volgen om tot aanvaardbare en effectieve
oplossingen te komen.
c. In datzelfde portefeuilleberaad is tevens geconcludeerd dat het volgen van ontwikkelingen (waaronder nieuwe spoorroutes als een Berlijn-lijn, optimalisatie van de Hanzelijn en toenemende congestie
(b.v. A50) onvoldoende blijkt om in de toekomst aan de juiste tafels te zitten als het gaat om de verdeling van investeringsmiddelen van rijks- en provinciale overheden. Daarom is gevraagd om een
gezamenlijk lobbyplan waarmee de regio zich voorbereidt op de komende overleggen in het najaar

van 2017 en de afspraken ten aanzien van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport).
1.2
De voorgenomen benutting van de vrijgevallen reserve voorkomt de vraag om extra bijdrage.
De regio kan op deze wijze verder met activiteiten voor de regionale OV-visie, lobby en het programma
Slimme en schone mobiliteit, zonder de gemeenten te hoeven verzoeken om een extra bijdrage.
2.1
Raden van deelnemende gemeenten hebben het recht hun zienswijze te geven.
Dit is een wettelijk vastgelegde bepaling en deze geldt dus ook voor tussentijdse wijzigingen op de begroting.
Kanttekeningen
De procesgang in de afronding van de jaarstukken 2016 met de accountant was dusdanig vergevorderd
dat het niet mogelijk was om de besluitvorming rond het vrij laten vallen van de reserves en de nieuwe
ontwikkelingen inzake bereikbaarheid en besluitvorming in uw bestuur in dat proces te verwerken.
Het laten vrijvallen van reserves is geen verplichting. Bij bestemmingsreserves (zoals hier aan de orde)
is de Regioraad het bevoegd orgaan om te besluiten over de bestemming van de reserves indien deze
afwijkt van hetgeen waarvoor ze in het leven zijn geroepen..
Burgerparticipatie
Niet van toepassing.
Advies adviesorganen
Niet van toepassing.
Financiële toelichting
Het vrijvallen en direct bestemmen van de reserves Rente-egalisatie (€ 65.510) en Eenmalige bestedingen (€ 21.479) in 2017 geeft de regio de mogelijkheid om het agendabudget Bereikbaarheid eenmalig te verhogen met € 86.988 voor de uitvoering van de onvoorziene en onuitstelbare activiteiten voor de
regionale OV-visie, lobby en het verder bouwen aan het programma Slimme en schone mobiliteit.
Dit voornemen heeft geen effect op de gemeentelijke begroting van Brummen.
Juridische grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen.
Uitvoering
De Regio Stedendriehoek op de hoogte stellen van een eventuele zienswijze van de gemeenteraad van
Brummen, uiterlijk 1 oktober 2017.
Stukken ter vaststelling:
1.

Concept raadsbesluit RB17.0038

Stukken ter informatie:
1. Collegebesluit BW17.0409 d.d. 25 juli 2017 inclusief bijlagen.
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