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Geadviseerd besluit
1. Een zienswijze naar voren te brengen op de Jaarrekening 2020 bij het algemeen bestuur van het 

Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region.
2. Het bedrag dat terugvloeit naar Renkum van het overschot van de begrotingen van het 

Gemeenschappelijk Orgaan en The Economic Board te reserveren voor deelname aan de 
regionale opgaven in 2022.

Toelichting op beslispunten
Op 26 maart 2021 heeft uw raad het (concept) Jaarverslag 2020 met daarin de (concept) 
Jaarrekening 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region 
ontvangen. Het algemeen bestuur van het GO vraagt u om op grond van artikel 35 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening (zie bijlage 1 
voor de aanbiedingsbrief en bijlage 2 voor het Jaarverslag 2020). U wordt verzocht om voor 11 juni 
2021 een eventuele zienswijze kenbaar te maken, zodat het algemeen bestuur de jaarrekening op 
23 juni 2020 kan vaststellen.

Het jaarverslag bestaat uit de financiële verantwoording van het boekjaar (de jaarrekening) en een 
verslag van de activiteiten. De jaarrekening bevat ook beknopt de verantwoording door de Stichting 
The Economic Board van de door de regiogemeenten beschikbaar gestelde inwonerbijdrage.

Het Jaarverslag 2020 – en de daarin opgenomen Jaarrekening 2020 – is de laatste van het GO. De 
Arnhem Nijmegen City Region is immers per 31 december 2020 opgehouden te bestaan nu een 
versterkte regionale samenwerking in de vorm van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
per 1 januari 2021 is gestart. Hiermee is Jaarrekening 2020 van het GO ook de liquidatierekening. 
Voor de liquidatie is door het algemeen bestuur een regeling opgesteld (liquidatieplan) die door de 
colleges van de regiogemeenten in december 2020 is vastgesteld. In de raadsvergadering van 
25/26 november 2020 heeft u het college toestemming gegeven om de gemeenschappelijke 
regeling van het GO.

Beoogd effect
Door het sturen van een brief met daarin uw standpunt ten aanzien van de Jaarrekening 2020, 
voert u uw controlerende taak uit.
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 Wet gemeenschappelijke regelingen
 Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region

Argumenten
Argumenten voor beslispunt 1 – een zienswijze naar voren brengen op de Jaarrekening 2020

De (concept) Jaarrekening 2020 sluit met een overschot van €150.892. Het algemeen bestuur stelt 
voor van dit resultaat een bedrag van €62.365 in te zetten voor:

 €42.000 voor de dekking van de kosten voor de inzet van de vier PFO secretarissen gedurende 
het eerste kwartaal van 2021. Zoals door de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking 
eind 2020 is gemeld, is het eerste kwartaal van dit jaar een overgangsperiode. In die 
overgangsperiode gaat/ is het werk doorgegaan van de vier portefeuillehoudersoverleggen.

 €7.500 als reservering voor (eventuele) liquidatiekosten die door de gastheergemeente 
(Arnhem) worden gemaakt.

 €12.865 voor de financiële afronding van twee projecten van het PFO Economie (MKB-deal en 
het projectkosten onderzoek Bruisende Binnensteden Krachtige Kernen).

Het algemeen bestuur stelt voor het restant van het overschot (€88.527) terug te geven aan de 
deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2019.

Zoals genoemd, is de verantwoording door The Economic Board van de beschikbaar gestelde 
inwonerbijdrage onderdeel van de jaarrekening van het GO (het Jaarverslag 2020, met daarin de 
Jaarrekening 2020 van de Board is digitaal beschikbaar via de website van de Board).

The Economic Board heeft over het jaar 2020 een bedrag van €211.525 overgehouden van de 
ontvangen inwonerbijdrage van de achttien regiogemeenten. De Board heeft bij de aanbieding van 
de Begroting 2021 in september 2020 melding gemaakt van het voornemen om voor de 
bedrijfscontinuïteit een deel van deze middelen mee te nemen naar 2021. Enerzijds als 
overbrugging voor de periode tot aan de ontvangst van de eerste inwonerbijdrage voor 2021 medio 
februari/ maart en anderzijds vanwege de onduidelijkheid over voortzetting van de gemeentelijke 
bijdragen voor een nieuwe periode van vijf jaar vanaf 2021. Wat betreft dit laatste, is de Board 
voorzichtig is geweest met het doen van uitgaven in de tweede helft van 2020.

Het algemeen bestuur is van mening dat een bedrag van €140.617 voldoende buffer vormt om de
bedrijfscontinuïteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe periode van vijf jaar. Het bestuur 
stelt dan ook voor de resterende €70.908 van de niet-bestede gemeentelijke inwonerbijdragen 
terug te geven aan de achttien deelnemende gemeenten.

We stellen voor in te stemmen met het besluit van het algemeen bestuur om het overschot van het 
GO enerzijds aan te wenden voor de afronding van de twee lopende projecten van het PFO 
Economie en als reservering voor de liquidatiekosten en het restant terug te vloeien naar de 
regiogemeenten. De noodzaak voor het inzetten van een deel van het overschot voor het 
continueren van de inzet van de vier PFO secretarissen is duidelijk en hiermee is feitelijk al 
ingestemd bij de besluitvorming over de versterkte regio in het najaar van 2020.

Het laten terugvloeien van de overgehouden inwonerbijdrage 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. Dat geldt ook voor de teruggave van een deel van het overschot 
van The Economic Board.

We ontvangen echter niet het gehele overschot van de Board terug, maar het bestuur stelt voor dat 
de resterende €140.617 kan worden gebruikt als buffer voor het waarborgen van de 
bedrijfscontinuïteit tussen de aflopende en nieuwe periode van vijf jaar. Het is echter onduidelijk 
waarvoor het resterende overschot gaat worden ingezet. We willen daarom voorstellen om als 
zienswijze op de Jaarrekening 2020 het algemeen bestuur te vragen om een nadere onderbouwing 
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van de bestemming van het resterende overschot van €140.617 van de niet-bestede 
inwonerbijdragen van de Board (zie ook de conceptbrief aan het algemeen bestuur in bijlage 3).

Argumenten voor beslispunt 2 – reserveren overschot voor deelname aan de regionale opgaven

Later dit jaar ligt het verzoek voor vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen over 
deelname aan de regionale opgaven voor 2022. In de raadsvergadering van juni wordt uw raad 
gevraagd een intentie uit te spreken over deelname aan één of meerdere opgaven en in het najaar 
volgt het definitieve besluit over het intekenen op de regionale opgaven.

Willen we meedoen aan de regionale opgaven in 2022, dan moeten we daar budget en/of uren 
beschikbaar voor maken. We kunnen dat doen door (een deel van) onze beleidsbudgetten in te 
zetten via de regio – door (tijdelijk) geen eigen beleid te voeren en/of onze beleidsdoelen vooral te 
realiseren via de Regio door deelname aan de regionale opgaven – en/of door extra budget 
beschikbaar te stellen voor onze bijdrage.

Vooruitlopend op en in afwachting van een besluit over deelname aan de regionale opgaven is het 
voorstel om het bedrag dat we terug ontvangen van het GO en The Economic Board te reserveren 
voor eventuele deelname aan één of meerdere opgaven. Hoewel het bedrag dat terugvloeit naar 
onze gemeente niet bijzonder groot is (zie onder Financiële consequenties), vertegenwoordigt het 
wel een inwonerbijdrage van €0,20.

Kanttekeningen
Geen.

Draagvlak
Niet van toepassing.

Aanpak/Uitvoering
Na de raadsbehandeling van dit voorstel versturen we de brief (zie bijlage 3) met daarin het 
standpunt van uw raad aan het algemeen bestuur van het GO.

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Met het terug laten vloeien van de overschotten van het GO en The Economic Board ontvangen we 
als Renkum een bedrag van respectievelijk €3.534 en €2.831 (in totaal €6.365, eigen berekening). 
Zoals voorgesteld, stellen we voor dit bedrag te reserveren voor deelname aan (één van) de 
regionale opgaven in 2022. Het bedrag vertegenwoordigt dan ongeveer een inwonerbijdrage van 
€0,20.

Nemen we niet deel aan de regionale opgaven of stemt u niet in met de reservering voor deelname 
aan de regionale opgaven, dan laten we het retourbedrag alsnog vrijvallen ten gunste van de 
algemene reserve.
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Juridische consequenties
Geen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven 
Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2020.

Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief voorlopige Jaarrekening en Jaarverslag 2020 (26 maart 2021)
2. Concept jaarverslag 2020 Regio Arnhem-Nijmegen
3. Conceptbrief aan het algemeen bestuur van het GO over de zienswijze op de Jaarrekening 2020
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