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Zienswijze gemeenteraad Renkum Jaarrekening 2020

Beste bestuursleden,
Op 26 maart 2021 hebben we het Jaarverslag 2020 met daarin de Jaarrekening 2020 ontvangen. In
de begeleidende brief vraagt u onze raad om hierover een zienswijze kenbaar te maken voor 11
juni 2021. We hebben het Jaarverslag 2020 met belangstelling gelezen.
In het jaarverslag wordt genoemd wordt dat The Economic Board over het jaar 2020 een bedrag
van €211.525 heeft overgehouden van de ontvangen inwonerbijdrage van de achttien gemeenten.
In uw aanbiedingsbrief stelt u voor om €70.908 van deze niet-bestede gemeentelijke
inwonerbijdragen terug te geven aan de gemeenten. Dit bedrag is het verschil tussen het
verwachte overschot, zoals vermeld in de in september 2020 door The Economie Board
aangeboden Begroting 2021, en het werkelijk gerealiseerde overschot over 2020. Het bestuur is
van mening dat het resterende overschot van €140.617 een voldoende buffer vormt om de
bedrijfscontinuïteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe periode van vijf jaar.
We vinden het positief dat – naast de overgehouden inwonerbijdrage van het GO – de door The
Economic Board overgehouden inwonerbijdrage (deels) terugvloeit naar ons als deelnemende
gemeente. Dit is in lijn met de regie die we willen hebben op de inzet van middelen voor en door
onze gemeenschappelijke regelingen, zeker in deze tijden van financiële schaarste. We willen
echter wel van u een nadere onderbouwing ontvangen van de bestemming van het resterende
overschot van €140.617 waarvan u voorstelt dat deze als buffer voor het waarborgen van de
bedrijfscontinuïteit bij The Economic Board blijft.
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