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Voorlopige jaarrekening & jaarverslag 2020

Geachte leden van de raad,

Samenvatting
De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze over de (laatste) voorlopige jaarrekening 2020
van de Regio Arnhem Nijmegen naar voren te brengen voor 11 juni 2021. De jaarrekening is opgenomen
in het laatste jaarverslag van het Gemeenschappelijk Orgaan.

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 gemeenten. De raden kunnen een
zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen alvorens deze wordt vastgesteld. Het bestuur is
voornemens de jaarrekening op woensdag 23 juni 2020 vast te stellen. Graag ontvangen wij een
eventuele zienswijze voor vrijdag 11 juni 2020.
Deze jaarrekening is de laatste jaarrekening van het gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen City
Region. Immers het GO is per 31 december 2020 opgehouden te bestaan waarmee deze jaarrekening
tevens de liquidatierekening is.
Voor de liquidatie is door het bestuur een regeling opgesteld (liquidatieplan). Dit plan is aan de 18
colleges, na de besluitvorming op 2 december 2020, aangeboden aan uw college samen het verzoek de
regionale samenwerking op te heffen.

Jaarrekening 2020
De voorlopige jaarrekening, zoals deze door het bestuur op 3 maart jl. is vastgesteld, sluit met een
overschot van € 150.892,00. Het bestuur stelt voor van dit resultaat een bedrag van € 62.365,00 in te
zetten voor:
- kosten voortzetting 4 PFO secretarissen eerste kwartaal 2021. Zoals door de Stuurgroep Versterking
regionale samenwerking gemeld is het eerste kwartaal van 2021 een overgangsperiode. In die
overgangsperiode is het werk van de 4 PFO's doorgegaan. Bedrag € 42.000,00.
- reservering voor (eventuele) liquidatiekosten die door de gastheergemeente worden gemaakt. Bedrag
€ 7.500,00.
- finale financiële afronding van 2 projecten PFO-Economie. Het betreft de MKB-deal en het project
kosten onderzoek "Bruisende Binnensteden Krachtige Kernen". Bedrag € 12.865,00.
Het bestuur stelt voor het restant ad. € 88.527,00 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Dit
gaat op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

The Economie Board
Onderdeel van de jaarrekening van het Gemeenschappelijk Orgaan is de verantwoording door de
Stichting Economie Board van de door de 18 gemeenten beschikbaar gestelde inwonerbijdrage (€ 1,00).
Het jaarverslag 2020, met de jaarrekening 2020, is digitaal beschikbaar via de website van The
Economie Board.
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Het bestuur stelt voor een bedrag groot € 70.908,00 zijnde niet bestede gemeentelijke
inwonerbijdragen terug te geven aan de 18 deelnemende gemeenten.
Dit bedrag is het verschil tussen het verwachte overschot, zoals vermeld in de in september 2020 door
The Economie Board aangeboden begroting 2021 en het werkelijk gerealiseerde overschot over 2020.
Het bestuur is van mening dat een bedrag van € 140.617,00 voldoende buffer vormt om de
bedrijfscontinuiteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe vijf-jaarsperiode.

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).
Namens het Algemeen Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen,

Ahmed Marcouch
Voorzitter
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