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Datum Onderwerp

6 mei 2022 Zienswijze gemeenteraad Renkum Jaarstukken 2021

Beste bestuursleden,

Op 13 april 2022 hebben we de (concept) Jaarstukken 2021 van u ontvangen. In de begeleidende 
brief nodigt u onze raad uit om hierover een zienswijze naar voren te brengen voor 24 juni 2022. 
We hebben het jaarverslag met belangstelling gelezen.

Zoals uit het jaarverslag blijkt, sluit 2021 met een positief resultaat van € 331.102. U stelt voor om 
van dit resultaat €100.000 in een algemeen reserve en € 231.012 in een bestemmingsreserve te 
storten. Deze bestemmingsreserve moet nog in 2022 worden gebruikt voor het afronden van de 
inrichting van het regiobureau en het versneld uitvoeren van een aantal speerpunten. De 
gemeenschappelijke regeling bepaalt dat een positief rekeningresultaat mag worden overgeheveld 
naar een algemene reserve die maximaal €100.000 mag bedragen.

Met het storten van het resterende positieve rekeningresultaat in een bestemmingsreserve wordt 
echter afgeweken van het bepaalde in de gemeenschappelijke rekening. Gelet op de onderbouwing 
die u geeft voor het overhevelen van het resterende positieve rekeningresultaat en waaraan u deze 
bestemmingsreserve wilt besteden, kunnen wij met de door u voorgestelde werkwijze instemmen.

Wel willen we u verzoeken geen gewoonte te maken van het instellen van bestemmingsreserves 
als er sprake is van een positief rekeningresultaat. We spreken de verwachting uit dat u zich 
voortaan houdt aan het bepaalde in artikel 31, lid 8 van de gemeenschappelijke regeling en dat een 
positief rekeningresultaat naar rato wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier, de voorzitter,

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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