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Infographic: wat gaan we doen in 2022 
 
De bestuurlijke regiegroep van de Regio Zwolle heeft op 17 november 2021 een 
sluitende begroting voor 2022 vastgesteld. Via deze informatienota informeren wij u 
over de begroting 2022. 
 
Sluitende begroting 
De netwerksamenwerking Regio Zwolle presenteert voor 2022 een sluitende begroting 
met een omvang van € 2.800.000. Met deze solide raming werkt de regio verder aan de 
ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te zijn van Nederland (zie ook: 
Persbericht Regio Zwolle). De begroting bevat naast een financiële paragraaf de 
ambitie, een omschrijving van de belangrijkste activiteiten in 2022 en de beoogde 
resultaten van elk van de vijf opgaven: Economie, Human Capital, Bereikbaarheid, 
Leefomgeving en Energie. De bijgevoegde infographic vertelt u op een pagina wat we 
gaan doen in 2022. De begroting geeft ook een omschrijving van andere taken die bij 
het Regio Zwolle Bureau zijn belegd, zoals Communicatie, Public Affairs, en 
verkenningen & onderzoek.  
 
Begroting regiobudget 
De Begroting 2022 heeft betrekking op 
het gezamenlijke regiobudget van 
overheden (22 gemeenten en 4 
provincies) voor de basisinfrastructuur 
van de samenwerking in Regio Zwolle. 
De begroting bevat vanaf dit jaar ook 
een doorkijk naar het volgende jaar, in 
dit geval 2023.  
 
De opgebouwde restantbudgetten uit 
voorgaande jaren worden in 2022 en 
2023 besteed aan de toegenomen 
ambities in de samenwerking. Een 
belangrijke ambitie waar de komende twee jaar een bijdrage voor is gereserveerd is de 
uitwerking van het Regionaal Investerings- en Ontwikkelprogramma. Deze bijdrage, 
samen met bijdragen van partners, is noodzakelijk om de icoonprogramma’s verder uit 
te werken en financierbare businesscases op te stellen. In een online 
informatiebijeenkomst op 21 januari 2022 zijn raden en staten bijgepraat over de 
voortgang van dit Regionaal Investerings- en Ontwikkelprogramma. Deze kunt u hier 
terugkijken. Voor de financiële details verwijzen wij u naar de Begroting 2022.  
 
Vervolg 
De afspraken voor financiële bijdragen (de inwonersbijdrage van gemeenten) zijn 
gemaakt tot en met 2023. Deze afspraken blijven gehandhaafd. In 2022 werken we in 
de regio toe naar een herijkte regionale samenwerkingsagenda en voorstellen voor 
financieringsafspraken voor de periode vanaf 2024 en verder.  
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