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Voorlopige jaarrekening 2016

Geachte voorzitter en leden,
Samenvatting
De gemeenteraden worden uitgenodigd een eventuele zienswijze over de jaarrekening 2016 van de
Regio Arnhem Nijmegen naar voren te brengen voor 15 juni 2017.
Achtergrond

Op grond van artikel 10 van de regeling zendt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voor 15
april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeente. De raden kunnen hun
zienswijze over de aangeboden jaarrekening naar voren brengen alvorens de begroting voor 1 juli
wordt vastgesteld. Het Bestuurlijk Overleg stelt de begroting in haar vergadering van donderdag 22 juni
2017 vast. U wordt uitgenodigd voor donderdag 15 juni te reageren.
Jaarrekening 2016
De voorlopige jaarrekening, zoals deze door het Bestuurlijk Overleg van 6 april jl. voorlopig is
vastgesteld, sluit met een overschot van € 58.194,00. Voorgesteld wordt deze (incidentele) meevaller
door te schuiven naar 2017 en te gebruiken voor o.m. de kosten verbonden aan de gestarte evaluatie.
Deze inzet van het overschot is in het Bestuurlijk Overleg van 7 december 2016 gedeeld.
Onderdeel van de jaarrekening is verantwoording door de Stichting Economie Board van de
inwonerbijdrage (€ 1.00) over 2016. De Stichting heeft het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016
(met accountantsverklaring) aangeboden. Deze zijn in de jaarrekening opgenomen*. De hoogte van het
positieve exploitatiesaldo over 2016 was voor de het Bestuurlijk Overleg aanleiding de Board te
verzoeken om in de begroting 2017, met meerjarenperspectief, te laten zien op welke het saldo groot
€ 326.091,00 wordt ingezet. Deze begroting ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Slot

Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere informatie of een toelichting wensen, dan kunt u zich
wenden tot de secretaris (06-467373747 of info@regioan.nl)

* De definitieve stukken zijn nog niet ontvangen. U ontvangt de jaarrekening zonder de stukken van de Economie
Board. Volgende week ontvangt u de complete set.
i.a.a.: griffiers & secretarissen deelnemende gemeenten, secretarissen PFO's (allen per mail).
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
info@reaioAN.nl | 06-46737374

regio mjmegen
Cijfers en prestaties over 2016

Samen voor een krachtige regio!

Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg op 6 april 2017
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Thema's:
♦ Ambitie
samenwerking
♦ Jaarprogramma
♦ Afstemming
♦ Lobby
♦ Bureau Brussel
♦ Governance

Wie:
♦ Voorzitter
♦ Vicevoorzitter
♦ Vier voorzitters
PFO
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regio mjmfgen
Begroting 2016 <=> realisatie: 5% overschot

Bureau Brussel
Begroting

Economie Board

Regio Arnhem
Nijmegen

Totaal

■ Realisatie

Realisatie Regio Arnhem Nijmegen

Adviezen, overig

5%

Communicatie

19%

Regiodag
8%

Programmakosten
(personeel)
68%

r

4 Bestuurlijke Overleggen, 4
Voorzittersoverlegen, 10 DB s
vaststellen Reglement van Orde BO en Pfo
Regiodag 17 november 2016
start periodieke ontmoetingen VO college GS Gelderland

4 bijeenkomsten
Gelders Energie Akkoord
Energieloket
Investeringsagenda
Energie inkoop

•
•
*
*

lancering website én nieuwsbrief
gericht op gemeenteraadsleden
wisseling fungerend voorzitterschap
door ziekte burgemeester Kaiser
vaststellen begroting 2017
vaststellen aanpak evaluatie
regionale samenwerking

•

Regionaal Programma Werklocaties

•
•
•

6 bijeenkomsten
The Economie Board
Investeringsagenda Stedelijk
Netwerk Arnhem-Nijmegen
wijziging voorzitterschap

•

2 bijeenkomsten

Oprichting BVO DRAN

themabijeenkomst over
'huisvesting statushouders

5 bijeenkomsten
Beter Benutten

themabijeenkomst over

Snetfietsroutes

bijzondere woonvormen'

MiRT-agenda

WoON2015
wijziging voorzitterschap
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Jaarrekening 2016 - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
Baten

Begroting

Realisatie

€ 1.148.054

€ 1.148.054

€ 1.148.054

€ 1.148.054

Lasten

Begroting

Realisatie

Economie Board
Bureau Brussel
Programmakosten
Regiodag 2016
Overig:

€ 765.369
€ 267.076
€76.545
€ 20.000
€ 20.100

€ 765.365
€ 230.974
€ 63.924
€7.611

Gemeenschappelijke
bijdrage
Totaal baten

Communicatie
Adviezen
Overig
Totaal lasten

€ 17.982
€ 3.626
€ 1.415
€ 1.149.090

€ 1.090.896

€ 58.194 *

*) Voorstel: overschot schuift door naar 2017.
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Toelichting Jaarrekening
Gemeenschappelijk Orgaan
Conform begroting is van alle 19 gemeenten de inwonerbijdrage, groot € 1,50, gebaseerd op het
inwoneraantal per 1 januari 2015, ontvangen.
Conform begroting is het bedrag aan €1.00 per inwoner in twee termijnen, overgemaakt aan de
Stichting Economie Board. Voor de overdracht van dit bedrag is een besluit genomen door het
Bestuurlijk Overleg en een subsidiebeschikking door de gemeente Arnhem. Hierin is ondermeer de
verantwoording over de besteding van de regiobijdrage vastgelegd [verwacht medio maart; nog toe te
voegen],
De 'Programmakosten', zijnde m.n. de kosten van de secretaris, zijn voordeliger uitgepakt dan
begroot.
De kosten van de Regiodag 2016, op 17 november 2016 in Eist, zijn lager dan begroot door een
eenvoudig(-er) en uitgekiend programma én door inzet van gemeentelijke medewerkers bij de
organisatie en tijdens het evenement.
De uitgaven die onder 'Communicatie’ zijn verantwoord, zijn de kosten voor ontwikkeling van de
website www.regioan.nl Bij dit project is intensief samengewerkt met bvo DRAN om
aanbestedingsvoordeel te behalen. Hieraan voorafgaande is de huisstijl ontworpen door SimonsEtBoom.
Een belangrijke uitgave zijn de kosten voor het verkrijgen van de toegankelijkheidsverklaring voor de
website. Het bedrag voor 'Adviezen' is besteed aan een fiscaal advies inzake de fiscale en financiële
relatie van het Gemeenschappelijk Orgaan en de 19 deelnemende gemeenten met de Stichting
Economie Board.

Bureau Brussel
De uitgaven van Bureau Brussel laten dit jaar zien dat er iets minder is uitgegeven dan geraamd in de
begroting voor 2016. De programmakosten (personeel) zijn dit jaar iets lager uitgekomen aangezien er
3 maanden (van juni t/m augustus) 1.0 fte minder in dienst was vanwege vertrek van de jr. adviseur
Europese Zaken. De nieuwe medewerker is per 1 september 2016 in dienst getreden en sinds die
datum is Bureau Brussel op sterkte. Ook zijn er nog geen financiële middelen uitgegeven aan nieuwe
Engelstalige brochures/informatiemateriaal aangezien het nieuwe regionale ambitiedocument, dat in
de loop van 2017 wordt verwacht, hier de basis voor moet leggen. Voor 2017 is dit opgenomen in de
begroting.
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Bureau Brussel in 2016
Projects:

in 2016 zijn in totaal 5 Europese projecten goedgekeurd (zie bijlage jaarplan
BB) in het Interreg programma en het LIFE programma. Er zijn een aantal
projecten niet goedgekeurd (3) en bij 3 projecten is besloten dat er nog
meer tijd nodig is om het projectvoorstel goed uit te werken en dat ze later
ingediend worden in 2017 (Horizon 2020, ELENA aanvraag),
Profilering:
tijdens het Nederlands voorzitterschap (eerste helft 2016) is er, in
samenwerking met een aantal andere NI. steden en regio’s, een groot event
georganiseerd over de “The Urban Agenda: the Dutch Approach” op de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. De Regio Arnhem
Nijmegen heeft dit initiatief genomen en samen met Nederlandse partners
georganiseerd. Tijdens de “European Week of Regions and Cities” is er een
workshop georganiseerd over “Urban Mobility en de Urban Agenda for the
EU”. Dit was onderdeel van de lobby om lid te worden van het European
Partnership on Urban Mobility waar Nijmegen een plek heeft gekregen
(bekend gemaakt in januari 2017 door de Europese Commissie) en de regio
voor de komende drie jaar vertegenwoordigd.
Ook de Velo-city 2017 conferentie en het binnenhalen van de European
Green Capital Award 2018 voor Nijmegen wordt gebruik in de profilering in
Europa.
Partners:
de regio Arnhem Nijmegen is lid van het Europese POLIS netwerk (duurzame
mobiliteit) en van het ERRIN netwerk (zie voor meer informatie jaarplan BB).
In de regio wordt samengewerkt met de 19 gemeenten, kennisinstellingen en
bedrijven. Ook met de Economie Board wordt samengewerkt en kansen en
mogelijkheden gezocht voor concrete projectontwikkeling en gezamenlijke
lobby.
Public Affairs: er is in 2016 hard gewerkt aan de lobby voor de Urban Agenda en het
European partnership on Urban Mobility (zie hierboven onder P van
profilering). Ook lobby voor Velo-city 2017 en European Green Capital
Nijmegen 2018 is vervolg aangegeven en wordt in 2017, o.a. in samenwerking
met andere Europese partners, Europese Commissie en PV verder vervolg aan
gegeven. Gezamenlijk met Economie Board is de lobby voor de ICE opgezet,
is samenwerking met steden en provincie Gelderland.
Policy:
De PFO’s (zowel ambtelijk als bestuurlijk) worden geïnformeerd over
Europees beleid en kansen en mogelijkheden te verkennen en om projecten
te ontwikkelen. In de investeringsagenda en het strategisch plan van de
Economie Board zijn Europese dimensies aangebracht en wordt er continue
aansluiting gezocht om de regio en Europa met elkaar te verbinden.
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Regio Arnhem Nijmegen
Postbus 9029

Arnhem Nijmegen City Region
Brussels Office

6800 EL Arnhem

3 Avenue Palmerston, B-1000 Brussels

026-3773410

www.regioan.nl

info@regioan.nl
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www.regioan.nl
©regioAN

cecile. de. boer@arnhemni j megen. eu
+31 6 214 93 637
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
+31 6 439 85 688

