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Beslispunten
- Vaststellen van de voorlopige jaarrekening.
- deze aan te bieden aan de (colleges van de) deelnemende gemeenten met de
uitnodiging eventuele reacties voor 15 juni kenbaar te maken.

Toelichting
In artikel 10 van de regeling is vastgelegd dat u voor 15 april de voorlopige
jaarrekening vaststelt en deze aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. Vaststelling
van de jaarrekening dient plast te vinden voor 1 juli 2017 en is voorzien in uw
vergadering van 22 juni a.s.
Het jaar 2016 sluit met een overschot van € 58.195,00. Voorgesteld wordt dit bedrag
mee te nemen naar 2017 en dit bedrag te gebruiken voor o.m. de kosten verbonden
aan de evaluatie.
Deze voorliggende voorlopige jaarrekening is de eerste jaarrekening van deze
samenwerking. Gekozen voor een compacte vorm waarin naast de cijfers ook kort
verslag wordt gedaan van de activiteiten in 2016 van de bestuurlijke samenwerking en
Bureau Brussel
Onderdeel van dit jaarverslag is de verantwoording door Stichting The Economic Board
van de inwonerbijdrage die in 2016 beschikbaar is gesteld (€ 1,00 per inwoner). Het
boekjaar 2016 sluit met een overschot. Conform de voorwaarden waaronder de
bijdrage door u beschikbaar is gesteld blijft dit bedrag bij de Stichting. In de begroting
2017 is geduid op welke wijze dit bedrag wordt ingezet.

Bijlagen:
- Jaarrekening 2016.
- Jaarstukken The Economic Board; in aparte bijlage

Cijfers en prestaties over 2016

Samen voor een krachtige regio!

Opgesteld: 7 maart 2017
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Jaarrekening 2016 - Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
Baten
Gemeenschappelijke
bijdrage
Totaal baten
Lasten
Economic Board
Bureau Brussel
Programmakosten
Regiodag 2016
Overig:

Begroting

Realisatie

€ 1.148.054

€ 1.148.054

€ 1.148.054

€ 1.148.054

Begroting
€ 765.369
€ 267.076
€ 76.545
€ 20.000
€ 20.100

Realisatie
€ 765.365
€ 230.974
€ 63.924
€ 7.611

Communicatie
Adviezen
Overig
Totaal lasten

€ 1.149.090

€ 17.982
€ 3.626
€ 1.415
€ 1.090.896
€ 58.194 *

*) Voorstel: overschot schuift door naar 2017.
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Toelichting Jaarrekening
Gemeenschappelijk Orgaan
Conform begroting is van alle 19 gemeenten de inwonerbijdrage, groot € 1,50, gebaseerd op het
inwoneraantal per 1 januari 2015, ontvangen.
Conform begroting is het bedrag aan €1.00 per inwoner in twee termijnen, overgemaakt aan de
Stichting Economic Board. Voor de overdracht van dit bedrag is een besluit genomen door het
Bestuurlijk Overleg en een subsidiebeschikking door de gemeente Arnhem. Hierin is ondermeer de
verantwoording over de besteding van de regiobijdrage vastgelegd [verwacht medio maart; nog toe te
voegen].

De 'Programmakosten', zijnde m.n. de kosten van de secretaris, zijn voordeliger uitgepakt dan
begroot.
De kosten van de Regiodag 2016, op 17 november 2016 in Elst, zijn lager dan begroot door een
eenvoudig(-er) en uitgekiend programma én door inzet van gemeentelijke medewerkers bij de
organisatie en tijdens het evenement.
De uitgaven die onder 'Communicatie' zijn verantwoord, zijn de kosten voor ontwikkeling van de
website www.regioan.nl Bij dit project is intensief samengewerkt met bvo DRAN om
aanbestedingsvoordeel te behalen. Hieraan voorafgaande is de huisstijl ontworpen door Simons&Boom.
Een belangrijke uitgave zijn de kosten voor het verkrijgen van de toegankelijkheidsverklaring voor de
website. Het bedrag voor 'Adviezen' is besteed aan een fiscaal advies inzake de fiscale en financiële
relatie van het Gemeenschappelijk Orgaan en de 19 deelnemende gemeenten met de Stichting
Economic Board.

Bureau Brussel
De uitgaven van Bureau Brussel laten dit jaar zien dat er iets minder is uitgegeven dan geraamd in de
begroting voor 2016. De programmakosten (personeel) zijn dit jaar iets lager uitgekomen aangezien er
3 maanden (van juni t/m augustus) 1.0 fte minder in dienst was vanwege vertrek van de jr. adviseur
Europese Zaken. De nieuwe medewerker is per 1 september 2016 in dienst getreden en sinds die
datum is Bureau Brussel op sterkte. Ook zijn er nog geen financiële middelen uitgegeven aan nieuwe
Engelstalige brochures/informatiemateriaal aangezien het nieuwe regionale ambitiedocument, dat in
de loop van 2017 wordt verwacht, hier de basis voor moet leggen. Voor 2017 is dit opgenomen in de
begroting.
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Bureau Brussel in 2016
Projects:

in 2016 zijn in totaal 5 Europese projecten goedgekeurd (zie bijlage jaarplan
BB) in het Interreg programma en het LIFE programma. Er zijn een aantal
projecten niet goedgekeurd (3) en bij 3 projecten is besloten dat er nog
meer tijd nodig is om het projectvoorstel goed uit te werken en dat ze later
ingediend worden in 2017 (Horizon 2020, ELENA aanvraag).
Profilering:
tijdens het Nederlands voorzitterschap (eerste helft 2016) is er, in
samenwerking met een aantal andere Nl. steden en regio’s, een groot event
georganiseerd over de “The Urban Agenda: the Dutch Approach” op de
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. De Regio Arnhem
Nijmegen heeft dit initiatief genomen en samen met Nederlandse partners
georganiseerd. Tijdens de “European Week of Regions and Cities” is er een
workshop georganiseerd over “Urban Mobility en de Urban Agenda for the
EU”. Dit was onderdeel van de lobby om lid te worden van het European
Partnership on Urban Mobility waar Nijmegen een plek heeft gekregen
(bekend gemaakt in januari 2017 door de Europese Commissie) en de regio
voor de komende drie jaar vertegenwoordigd.
Ook de Velo-city 2017 conferentie en het binnenhalen van de European
Green Capital Award 2018 voor Nijmegen wordt gebruik in de profilering in
Europa.
Partners:
de regio Arnhem Nijmegen is lid van het Europese POLIS netwerk (duurzame
mobiliteit) en van het ERRIN netwerk (zie voor meer informatie jaarplan BB).
In de regio wordt samengewerkt met de 19 gemeenten, kennisinstellingen en
bedrijven. Ook met de Economic Board wordt samengewerkt en kansen en
mogelijkheden gezocht voor concrete projectontwikkeling en gezamenlijke
lobby.
Public Affairs: er is in 2016 hard gewerkt aan de lobby voor de Urban Agenda en het
European partnership on Urban Mobility (zie hierboven onder P van
profilering). Ook lobby voor Velo-city 2017 en European Green Capital
Nijmegen 2018 is vervolg aangegeven en wordt in 2017, o.a. in samenwerking
met andere Europese partners, Europese Commissie en PV verder vervolg aan
gegeven. Gezamenlijk met Economic Board is de lobby voor de ICE opgezet,
is samenwerking met steden en provincie Gelderland.
Policy:
De PFO’s (zowel ambtelijk als bestuurlijk) worden geïnformeerd over
Europees beleid en kansen en mogelijkheden te verkennen en om projecten
te ontwikkelen. In de Investeringsagenda en het strategisch plan van de
Economic Board zijn Europese dimensies aangebracht en wordt er continue
aansluiting gezocht om de regio en Europa met elkaar te verbinden.
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