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—Oorspronkelijk bericht—
Van: Henk Berg-van-den <Henk.van.den.Bera@arnhem.nl>
Verzonden: do 14-04-2016 15:23 
Onderwerp: Gemeenschappelijk Orgaan 2017 
Bijlage: Brief bijdrage 2017 c.a..pdf
Aan: griffie <qriffie@arnhem.nl>: i.v.workumfg>berqendal.nl: A.Dewkalie@.beuninqen.nl: cluqriffie@.doesburg.nl: 
qriffie@.druten.nl: m.qiisbers@duiven.nl: qriffie@heumen.nl: raadsqriffie@linqewaard.nl: d.berends@montferland.info; 
qriffier@mookenmiddelaar.nl: qriffie@niimeqen.nl: qriffie@overbetuwe.nl: Joyce Le Comte <i.le.comte@,renkum.nl>: 
m.kateman@rheden.nl: qriffie@riinwaarden.nl: k.schaap@rozendaal.nl: qriffie@,westervoort.nl: qriffie@wiichen.nl: 
qriffie@zevenaar.nl:
CC: Carol van Eert <C.v.Eert@beuninqen.nl>:
Geachte Griffiers,

hierbij ontvangt u de brief van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen aan uw gemeenteraad. De brief 
gaat in op de inwonerbijdrage 2017 en de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2017. De inhoud spreekt 
voor zich.

Een afschrift van de brief is aangeboden aan de gemeentesecretaris c.q. behandeld ambtenaar.

Vriendelijke groet, 

Henk van den berg

Eusebiusbuitensingel 53 
6828 HZ Arnhem 
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6802 EL Arnhem
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De gemeenteraden van 19 deelnemende gemeenten in 
het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem 
Nijmegen,

Datum 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Contactpersoon 
Telefoonnummer

14 april 2016

Henk van den Berg 
06-46737374

Onderwerp: Financiën 2017.

Geachte voorzitter en ieden,

Conform de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijk regelingen (art. 34b Wgr) zendt een 
gemeenschappelijk regeling voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het 
volgend begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten. Onder deze kaders worden verstaan de 
veranderingen op hoofdlijnen die afwijken van eerder gestelde beleids-, uitvoerings- of financiële kaders.

Het Bestuurlijk Overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan heeft op 13 april 2016 besloten dat er voor 
2017 geen wijzigingen plaatsvinden in de kaders ten opzichte van het raadsbesluit tot het aangaan van 
de samenwerking.

Het Bestuurlijk Overleg heeft eveneens besloten dat de inwonerbijdrage voor 2017 (ongewijzigd) €1,50 
bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting zoals vastgelegd in de regeling om voor 1 mei de 
inwonerbijdrage voor het komende begrotingsjaar vast te stellen.

Spoedig wordt u de ontwerpbegroting 2017 aangeboden. Conform de bepalingen van artikel 35 Wgr heeft 
de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te brengen. Het Bestuurlijk Overleg is voornemens in 
haar vergadering van 20 juni 2016 de begroting 2017 vast te stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de 
secretaris, dhr. H. van den Berg.

Een afschrift van deze brief is toegezonden aan de colleges.

/ Hoogachtend.

Drs. H.J. Kaiser

voorzitter
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