Aan het bestuur van het
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
Nijmegen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
datum
zaaknummer
onderwerp

juli 2021
Z/21/389366/1031034
Zienswijze jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijk Orgaan en
concept jaarrekening 2020 The Economic Board
contactpersoon Hans Bosch 0316-595516
Geacht bestuur,
Inleiding
Bij uw brief van 6 mei 2021 heeft u de jaarstukken 2020 van The Economic Board aangeboden. Eerder
ontvingen wij op 26 maart 2021 het jaarverslag en jaarrekening 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan
Regio Arnhem Nijmegen.
Deze documenten zijn behandeld en besproken in de raadsvergadering van 7 juli 2021 en met deze brief
informeren wij u over de zienwijze van onze raad op de genoemde stukken..
Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijk Orgaan
Dit jaarverslag en deze jaarrekening geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
Concept jaarrekening 2020 The Economic Board
De gemeente Zevenaar heeft als consistent beleid dat bij alle verbonden partijen, waaraan onze
gemeente deelneemt, geen medewerking wordt verleend aan de vorming van reserves. Met eventuele
risico’s en tegenvallers bij verbonden partijen houdt de gemeente zelf rekening in het
weerstandsvermogen.
Daarom is er geen reden dat de verbonden partij zelf ook aan reservevorming doet.
The Economic Board is strikt genomen geen verbonden partij, maar de hier afgesproken gedragslijn
hanteren wij ook voor deze semi verbonden partij.
De gemeenteraad kan zich daarom niet verenigen met de reserveringen van het exploitatieresultaat van
The Econiomic Boarden dringt er op aan dit bedrag aan de deelnemende gemeenten terug te betalen.
Slot
Wij vernemen graag of, en zo ja op welke wijze, de zienswijze van Zevenaar in de oordeels- en
besluitvorming over de jaarrekening 2020 van The Economic Board betrokken wordt.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
Secretaris

Lucien van Riswijk
Burgemeester

Bijlage: --
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