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Advies bij Begroting 2020-2023

1. Inleiding
Ieder jaar moet het Regiobestuur de begroting van de Regio Foodvalley voor 1 april aanbieden
aan de raden van de gemeenschappelijke regeling (GR). De raden krijgen de gelegenheid om
wensen en / of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de begroting. Deze worden
vervolgens door het Regiobestuur bekeken alvorens de begroting in juli aan de provincies wordt
aangeboden. Langs deze weg willen wij u informeren over een aantal punten dat bij de
bespreking van de concept Begroting in de regiocommissie aan de orde kwam.
2. Onzekere tijden en veel ontwikkelingen in de regio Foodvalley
In de Begroting 2020-2023 wordt duidelijk dat het een spannende tijd is voor de regio. De
Strategische Agenda (SA) en Regiodeal zijn volop in ontwikkeling, waardoor veel zaken nog
onbekend zijn. De verwachting is dan ook dat er een begrotingswijziging komt (in kwartaal drie
van dit jaar), wanneer een en ander ingevuld en financieel vertaald is. Het lastige nu is dat de
voorliggende begroting nog niet inspeelt op de huidige ontwikkelingen die zeker (financiële)
gevolgen voor de gemeenten gaan hebben. Er zitten nog onzekerheden in, alle risico’s zijn nog
niet volledig in zicht te brengen en daarnaast kampen diverse gemeenten nog met hun eigen
tekorten. Dit maakt het lastig om op dit moment over de begroting te spreken.
Veel zal afhangen van de Regiodeal, waar cofinanciering een vereiste is.
Het is goed om te beseffen dat alle acht de gemeenten in de regio FoodValley samen maar 1/7
deel zijn binnen de Regiodeal en dat er veel overleggen met een grote hoeveelheid partners
plaatsvindt. Dat neemt niet weg dat het Regiobestuur en de colleges druk zijn met zoeken naar
cofinanciering in de eigen begrotingen. Wat je wel en niet mag toevoegen vanuit de eigen
begroting is een zoektocht voor Rijk en regio, omdat nog niet eerder op deze manier met elkaar
gewerkt is.
De verwachting is dat elke gemeente zal moeten bijdragen aan cofinanciering van de
Regiodeal. Het ziet er nu naar uit dat dit niet op basis van inwonersaantallen zal zijn, maar dat
een andere verdeling wordt toegepast op basis van deelname aan projecten uit de Regiodeal.
Welke rol de raad hierin heeft is afhankelijk van uw afspraken met uw college. Vraag hier dan
ook naar bij uw bestuurder en bedenk als raad wat u uit de Regiodeal wilt halen (eventueel met
de ondernemers en het onderwijs in uw gemeente), geef dit mee aan uw bestuurder en
vertrouw erop dat hij / zij zich hier hard voor maakt in de Regiodeal. De ontwikkelingen van de
Regiodeal gaan namelijk snel en juni staat al zo voor de deur. Op dat moment zal de stuurgroep
Rijk en Regio besluiten over de Regiodeal.
Staat na 21 juni alles dan vast? Zeker niet, het lijkt erop dat inschrijven op projecten ook na de
21ste mogelijk blijft voor de gemeenten. U kunt als raad ook op dat moment nog bijsturen op de
projecten waaraan uw gemeente deelneemt en voorstellen doen aan uw college.
3. Tot slot
Er wordt gewerkt aan een voorstel hoe de Regiodeal naar de raden wordt gebracht. U krijgt dus
op een later moment meer te horen. Wij hopen dat deze informatie u een beter beeld geeft van
de ontwikkelingen en wensen u veel succes bij de behandeling van de begroting in uw raad.

