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Geachte raad,  
 
Medio 2013 is in het bestuurlijk overleg van de MRA besloten tot het opheffen van de MRA. 
Voor het opheffen van de MRA dient het bestuur van de MRA een aantal formele besluiten 
te nemen. Met deze brief wil ik u informeren over het besluitvormingstraject van deze 
besluiten. Het betreft de jaarstukken 2013 en 2014, de ontwerpbegroting 2014 en 2015 en 
het liquidatieplan van Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) zodat u hiermee rekening 
kunt houden in uw planning. 
 
Procedure jaarstukken 2013 en jaarstukken 2014 
De concept jaarstukken zijn besproken met de contactambtenaren milieusamenwerking van 
de deelnemende gemeenten. Na goedkeuring door het Georganiseerd Overleg op 20 maart, 
zullen de jaarstukken 2013 en 2014 voor inspraak naar de raad van de deelnemende 
gemeenten worden verstuurd.  
De raden van de gemeenten worden tot 5 juni 2015 in de gelegenheid worden gesteld om 
hun zienswijzen over het ontwerp van de jaarstukken 2013 en 2014 bij het Georganiseerd 
Overleg in te dienen.  
De jaarstukken 2013 en  2014 inclusief ingediende zienswijzen zal in het Georganiseerd 
Overleg van 12 juni 2015 ter vaststelling worden aangeboden. Dit onder het voorbehoud van 
de goedkeuring van de accountant. 
De voorlopig vastgestelde jaarstukken worden ter vaststelling naar Gedeputeerde Staten 
van de provincie Gelderland gezonden.  
 
Procedure ontwerpbegroting 2014 en ontwerpbegroting 2015 
De ontwerpbegrotingen 2014 en 2015 zijn besproken met de contactambtenaren 
milieusamenwerking van de deelnemende gemeenten. Na goedkeuring door het 
Georganiseerd Overleg op 20 maart, zal de ontwerpbegroting naar de raad van de 
deelnemende gemeenten worden verstuurd.  
De raden van de gemeenten worden tot 5 juni 2015 in de gelegenheid worden gesteld om 
hun gevoelen over de ontwerpbegrotingen 2014 en 2015 te doen blijken bij het 
Georganiseerd Overleg in te dienen.  
De ontwerpbegrotingen 2014 en 2015 inclusief ingediende zienswijzen worden in het 
Georganiseerd Overleg van 12 juni 2015 ter vaststelling aangeboden. 
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Binnen één maand na vaststelling worden de ontwerpbegrotingen ter goedkeuring naar 
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gezonden. Van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten doet het gemeenschappelijk Orgaan mededeling aan de raad van de 
deelnemen gemeenten. 
 
Liquidatie MRA 
Een concept van het liquidatieplan is besproken met de contactambtenaren 
milieusamenwerking van de deelnemende gemeenten. Na goedkeuring door het 
Georganiseerd Overleg op 20 maart, zal het liquidatieplan voor inspraak naar de raad van 
de deelnemende gemeenten worden verstuurd.  
De raden van de gemeenten worden tot 5 juni 2015 in de gelegenheid worden gesteld om 
hun zienswijzen over het ontwerp van de jaarstukken 2014 bij het Georganiseerd Overleg in 
te dienen.  
Het liquidatieplan wordt inclusief de ingediende zienswijzen in het Georganiseerd Overleg 
van 12 juni 2015 ter vaststelling worden aangeboden. 
Na vaststelling wordt het liquidatieplan ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland gezonden.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Gemeenschappelijk Orgaan Milieusamenwerking Regio Arnhem 
Namens deze: 
De voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan, 
 
 
 
 
 
H. Nijland  

  


