Agenda Algemeen Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

07-07-2021
11:00 - 13:00
Via teams
Mark Boumans

1

Opening en mededelingen

2

Lobby
Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten.

3

GROS
Kennis nemen van de gros gerelateerde zaken en activiteiten.
Bijgevoegd is ter kennisneming het voortgangsrapport 2021: Memorandum OostNederland - Münsterland:

4

Controleprotocol 2021 en aanwijzen accountant
1. Instemmen met het controleprotocol.
2. Aanwijzen A12 Registeraccountants B.V. voor accountantscontrole voor boekjaren
2021-2024.

5

Jaarstukken 2020
1. instemmen met de jaarstukken 2020
2. instemmen met het toevoegen van € 131.387 aan het investeringsfonds en €
51.682 eenmalig te bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de formatie van
2021
3. het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen

6

Bestuursrapportage januari – april 2021 en 2e verzamelwijziging 2021
1. Kennis nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met april
2021.
2. In stemmen met de 2e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2021.

7

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025
1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 vast stellen en
daarmee de bijdrage voor 2022 voor bestaand beleid vaststellen op € 6,91 per
inwoner voor gemeenten. Daarnaast draagt de Provincie € 2,13 bij. Gemeenten
stemmen hiermee in met programma 1’ Smart Governance’ en programma 4
‘Bedrijfsvoering en rente’ en de verplichte paragrafen. De programma’s Smart
Economy en Smart Living zijn aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan
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hetgeen Regio Achterhoek zelf uitvoert.
2. Nadere voorstellen uitwerken over een bandbreedte voor de weerstandsratio.
8

Aanvraag Leader-project Internationale samenwerking
1. Akkoord gaan met het aanvragen en uitvoeren van twee internationale
samenwerkingsprojecten voor Leader Achterhoek.
2. Het budget voor de uitvoering van de projecten verwerken in de eerstvolgende
verzamelwijziging. Dit is een neutrale wijziging (POP/EU-gelden 50%, provincie
Gelderland 50%).

9

Verslag van de vergadering van 2 juni 2021
Vaststellen van het verslag.

10

Rondvraag
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