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Geacht bestuur,
Op 26 maart 2021 stuurde u ons het Jaarverslag 2020 van het Gemeenschappelijk
Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. U vroeg ons om over deze documenten een
zienswijze uit te brengen. Met deze brief voldoen wij aan dit verzoek.
Bestemming voorlopig resultaat
De voorlopige jaarrekening (tevens liquidatierekening van het GO Arnhem-Nijmegen)
sluit met een overschot van € 150.892. Uw bestuur stelt voor van dit resultaat een
bedrag van € 62.365 in te zetten voor:


de tijdelijke voortzetting van de 4 PFO-secretarissen in het eerste kwartaal 2021
in verband met een goede overdracht naar de Groene Metropoolregio. De kosten
hiervoor bedragen € 42.000.
 reservering voor (eventuele) liquidatiekosten die door de gastheergemeente zijn
gemaakt: € 7.500.
 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.
 Uw bestuur stelt voor het restant ad. € 88.527. terug te geven aan de
deelnemende gemeenten. Dit gaat op basis van inwoneraantal op 1 januari 2019.
Wij kunnen ons in uw voorstel vinden.
Verantwoording TEB
Onderdeel van uw jaarrekening is de verantwoording van de Stichting The Economic
Board over de door de 18 gemeenten beschikbaar gestelde middelen (€1,00 per
inwoner). Er is sprake van een overschot van € 212.525 dat als volgt wordt bestemd:
 een bedrag van € 140.617 wordt als buffer bij The Economic Board gelaten om
de bedrijfscontinuïteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe
vijfjaarsperiode.
 een bedrag groot van € 70.908 zijn de niet bestede gemeentelijke
inwonersbijdragen wordt terug gegeven aan de 18 deelnemende gemeenten.
Wij kunnen ons hierin vinden.
www.druten.nl

Conclusie
De inhoud van uw voorlopige jaarverslag en jaarrekening 2020 past ons inziens bij de
afspraken die voor het begrotingsjaar 2020 gemaakt zijn. Wij dienen daarom een
positieve zienswijze in over deze stukken.
Tot slot
Wij danken u voor uw inzet van de afgelopen jaren om van het gemeenschappelijk
orgaan een succes te maken. Samen met u en anderen hopen wij ook van de Groene
Metropoolregio een succes te maken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

L. Litjens
secretaris

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
burgemeester

