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Onderwerp: aanbieden jaarstukken 2021 Groene Metropoolregio

Geachte gemeenteraad,
Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft op 6 april jongstleden de

jaarstukken voor 2021 in concept vastgesteld. De jaarstukken 2021 bestaan uit:

Concept-jaarverslag - voor de inhoudelijke verantwoording van het regiobureau en de vijf

opgaven;
Concept-jaarrekening - de verantwoording van financiele resultaten.

Resultaat 2021
Het jaar 2021 sluit met een positief resultaat van € 331.102,00. Aan het algemeen bestuur is voorgesteld
het resultaat als voIgt in te zetten:
€ 100.000,00 storten in een algemeen reserve, conform artikel 31 van de Gemeenschappelijke
Regeling, Hiermee is deze reserve in het eerste jaar direct op het vastgelegde maximum
gebracht.

€ 231.012,00 in een bestemmingsreserve.
Hiermee wordt afgeweken van hetgeen in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd.
Artikel 31 stelt dat een positief resultaat terugvioeit naar de deelnemende gemeenten.

Waarvoor wordt de bestemmingsreserve gebruikt?
Het voorstel is deze bestemmingsreserve nog dit jaar (2022) te gebruiken voor;

Afronding inrichting regiobureau

Versneld uitvoeren van de navolgende speerpunten:
- integrale aanpak logistiek (Positon Paper Logistiek)
- groen/blauw raamwerk
- kwartiermaken circulair bouwen

Het algemeen bestuur heeft op 6 april jl. ingestemd met ons voorstel de voorgestelde besteding van het
rekeningoverschot aan uw gemeenteraad voor te leggen. Het algemeen bestuur verbond hieraan de

voorwaarde dat de voorgestelde inzet holder wordt toegelicht. In de bijiage bij deze brief treft u de
gevraagde onderbouwing, die u kunt gebruiken bij uw besluitvorming.
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Proces
De jaarstukken bieden wij u hierbij aan en wij nedigen u uit een zienswijze in te dienen (cenferm artikel
31 Gemeenschappelijke Regeling). We vragen u veer 24 juni aanstaande te reageren. Cenferm in 2021
gemaakte afspraak met de Regieagendacemmissie, is deze termijn is langer dan de wettelijke 8 weken
veer zienswijzen ep de entwerpbegreting. Definitieve vaststelling van de jaarstukken is gepland in de
vergadering van het algemeen bestuur ep 6 juli 2022.
Wij hopen u hiermee voldoende geTnfermeerd te hebben en zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke greet,

Het dagelijks bestuur van de Greene Metrepeelregio Arnhem-Nijmegen

H. Tiemens

- jaarstukken 2021 Greene Metrepeeiregie Arnhem-Nijmegen

- definitief acceuntantsverslag
- centreleverklaring

- meme Onderbeuwing inzet rekeningeverschet 2021

