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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Zienswijze op de begroting en jaarrekening van het
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
Kernboodschap
Het college stuurt een zienswijze op de begroting en jaarrekening 2020 naar het
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Inhoud van deze zienswijze is dat
Druten instemt met de begroting en jaarrekening waarmee:
- het overschot van de voorlopige jaarrekening van het GO wordt ingezet voor de
tijdelijke voortzetting van de 4 PFO-secretarissen (€ 42.000), liquidatiekosten (€ 7.500)
en de financiële afronding van 2 projecten vanuit het PFO Economie (€ 12.865)
- het restant ad. € 88.527 terug wordt gegeven aan de deelnemende gemeenten, op
basis van inwoneraantal op 1 januari 2019
- € 140.617 van het overschot van de voorlopige jaarrekening van Stichting The
Economic Board als buffer bij de TEB wordt gelaten
- een bedrag € 70.908 zijn de niet bestede gemeentelijke inwonersbijdragen terug wordt
gegeven aan de 18 deelnemende gemeenten.
Eerdere besluiten
Datum
dd-mm-yyyy

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Besluit

Toelichting
Op 26 maart 2021 ontvingen de gemeenten van het Gemeenschappelijk Orgaan ArnhemNijmegen het jaarverslag over 2020, inclusief de jaarrekening. De 18 gemeenteraden in
het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem-Nijmegen worden verzocht om voor 11 juni
2021 hun zienswijze naar voren te brengen, alvorens de vaststelling van het jaarverslag
op 23 juni 2021 zal plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van het GO. Voor Druten is
deze zienswijze gemandateerd aan het college.
Gevolgen
Het resterende batig saldo van het GO AN bedraagt € 88.527. Dit wordt teruggegeven
aan de deelnemende gemeenten. Dit gaat op basis van inwoneraantal op 1 januari 2019,
wat inhoudt dat de gemeente Druten een bedrag van circa € 2.100 terugkrijgt.
TEB zal een bedrag groot van €70.908,00 zijnde de niet bestede gemeentelijke
inwonersbijdragen, teruggeven aan de 18 deelnemende gemeenten. De gemeente
Druten krijgt een bedrag van ca. € 1.700 terug.
Uitvoering of Vervolgstappen
De zienswijze wordt tijdig naar de Groene Metropoolregio gestuurd.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.
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