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Jaarstukken 2016 Stadsregio in Liquidatie
INHOUD VOORSTEL
Kennis nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2016 van de Stadsregio in liquidatie
1 Wat is de aanleiding?
In 2015 zijn als gevolg van de opheffing van de vm. Stadsregio Arnhem Nijmegen de aflopende taken
en verplichtingen ondergebracht bij de Stadsregio in Liquidatie. Op 16 juli 2015 hebben alle colleges
en gemeenteraden ingestemd met het liquidatieplan.
De formele opheffing heeft een jaar langer geduurd dan gepland. Thans is voorzien dat per 1 juli 2017
de Stadsregio in liquidatie formeel wordt opgeheven en dat de accountant een eindbalans kan
opmaken. Dan zal bekend zijn welk bedrag kan worden teruggegeven aan de deelnemende
gemeenten. Verwacht wordt dat dit in totaal ca. € 3,6 miljoen kan worden.
Voor doorlopende kosten naar 2017 zijn inmiddels voorzieningen getroffen ern overgedragen aan de
gemeenten die als vereffenaar optreden, wo. De gemeente Arnhem voor het resterende boventallige
personeel.
Met de aanbieding van de jaarstukken 2016 wordt verslag gedaan over de voortgang
van het boekjaar 2016. De naar verwachting goedkeurende accountantsverklaring zal spoedig worden
nagezonden.
Het college van bestuur vraagt aan de gemeenten een mogelijke reactie op de jaarstukken voor 1
juni.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen
3 Wat willen wij bereiken?
Met het liquidatieplan wordt een correcte afwikkeling van de vm. Stadsregio beoogd.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Het resultaat over 2016 bedraagt afgerond € 528.000. Deze wordt met name veroorzaakt door een
overschot op het Regiocontract, eindafrekening FES, en een overschot binnen het programma
bedrijfsvoering door lagere frictiekosten.
Onder aftrek van de bestemming regiocontract gelden van € 180.000 wordt voorgesteld het netto
resultaat van ruim € 348.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen.
5 Wat gaat het kosten?
Aan dit voorstel zijn geen kosten aan verbonden.
6 Wat zijn de risico’s?
Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarstukken.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
N.v.t.
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8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De jaarstukken geven, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring geen
aanleiding tot een aanvullende zienswijze.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
N.v.t.
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