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Aan de Gemeenteraden van de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen
Aan de controllers van de deelnemende stadsregiogemeenten

Nijmegen, 20 april 2017

Geachte Raad,

Bijgaand treft u aan het concept jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening 2016.
Ingevolge onze voormalige gemeenschappelijke regeling dient de concept jaarrekening
v66r 1juli door de stadsregioraad in liquidatie te worden vastgesteld. Wij willen de
concept jaarrekening voor de stadsregioraad van 22 juni 2017 agenderen.
Wij vragen u eventuele opmerkingen over de jaarrekening 2016 uiterliik 1 iuni 2017
schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen voorts de stadsregioraad een
raadsvoorstel voorleggen waarin de ingekomen reacties zijn verwerkt. Na vaststelling
door de stadsregioraad wordt deze laatste jaarrekening aangeboden bij de Provincie
Gelderland.
Onze verwachting is dat de accountant een goedkeurende controle verklaring zal
afgegeven. Op basis van de in bijgevoegde concept jaarrekening genoemde cijfers. De
accountantscontrole wordt momenteel (formeel) afgerond. Mede gezien de korte reactie
termijn bieden wij u de jaarrekening 2016 aan zonder accountantsverklaring. Het rapport
van bevindingen en de accountants verklaring wordt z.s.m. nagezonden.
Zoals uit de jaarrekening blijkt is de opbouw van het resultaat als volgt:
Exploitatieresultaat 2016
Af: Bestemming regiocontract gelden (2 projecten)
Netto resultaat voor bestemming 2016

€ 527.977
-€ 180.000
€ 347.977

Dit resultaat kan worden toegevoegd aan het weerstandvermogen. In juni a.s. zal onze
accountant nog een laatste controle houden en een eindbalans opstellen. Aan de hand
van deze eindbalans wordt het eindresultaat van het terug te betalen bedrag aan de
voormalige stadsregiogemeenten bekend gemaakt. Op basis van de huidige gegevens
zal dit ruim € 3,6 miljoen kunnen worden. Het definitieve bedrag wordt dan naar rato van
het aantal inwoners, op basis van 1januari 2015, verdeeld over de gemeenten.
Postbus 6578
6503 GB Nijmegen
infodestadsregio.nl
www.destadsregio.nl

Voor een nadere toelichting op de cijfers verwijs ik u naar het bijgaande laatste concept
jaarverslag 2016 van de voormalig stadsregio Arnhem Nijmegen.
Hoogachtend,
College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen "in Liquidatie"
de secretaris

Roei Wever

Marianne Schuurmans-Wijdeven
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(concept) Programmaverslag 2016
Verslag van bevindingen en accountantsverklaring EY accountant worden
nagezonden

