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Raadsvoorstel
INHOUD VOORSTEL
Aan uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2016
van de Regio Arnhem Nijmegen.
Voorts wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting 2018.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Op grond van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling, en artikel 34 van de WGR,
worden de raden van de deelnemende gemeenten in gelegenheid gesteld hun zienswijze
te geven op de jaarstukken en begroting van de Regio Arnhem Nijmegen.
2 Wat is de aanleiding?
Op 6 april 2017 is in het Bestuurlijk Overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan de
voorlopige jaarrekening 2016 vastgesteld. Voorts zijn de algemene financiële kaders voor
de begroting 2018 vastgesteld. Deze begrotingsuitgangspunten zijn verwerkt in de thans
voorliggende begroting 2018.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Gemeenschappelijke Regeling van het gemeenschappelijk orgaan;
Wet op de Gemeenschappelijke Regeling;
Besluit Begroting en Verantwoording, (BBV).
4 Wat willen wij bereiken?
Met het geven van uw zienswijze wordt recht gedaan aan de afspraken zoals die zijn
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het College van Bestuur stelt zowel
jaarrekening als begroting vast in haar vergadering van 22 juni 2017.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
Jaarrekening 2016
Het resultaat over 2016 sluit met een positief saldo van ruim € 58.000,00. Dit voordeel is
met name ontstaan door lagere programmakosten en minder kosten van het Bureau
Brussel.
Voorgesteld wordt om dit incidenteel voordeel te bestemmen om de kosten van de reeds
gestarte evaluatie in 2017 af te dekken.
In de jaarstukken wordt tevens verantwoording afgelegd van de werkzaamheden van de
Economic Board. Zie hiervoor de bijlage in de jaarstukken.
Begroting 2018
In afwachting van de resultaten van de evaluatie zijn de financiële uitgangspunten gelijk
aan die van 2016/2017. Reeds in gang gezette projecten met een doorlooptijd naar 2018
worden voortgezet. Doordat de aanbevelingen welke uit de evaluatie zullen volgen nog
niet bekend zijn en daarover ook geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden zijn
verschillende ontwikkelingen ook niet financieel vertaald in de begroting 2018.
De inwonerbijdrage van € 1,50 blijft ook voor 2018 gelijk aan die van 2017.
6 Wat gaat het kosten?
De inwonerbijdrage van ca. € 66.000,00 zal in de begroting 2018 worden opgenomen.
7 Wat zijn de risico’s?
N.v.t.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
N.v.t.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het bestuur van het GO zal hierover worden geïnformeerd.
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10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Thans vindt binnen de regio een evaluatie plaats van de gemeenschappelijke Regeling
Arnhem Nijmegen. Over de uitkomsten zal u over worden geïnformeerd.
De Steeg, 4 mei 2017
Burgemeester en wethouders van Rheden,
P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.
J.W. Kettelerij,
secretaris.
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