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jaarrekening 2016 stadsregio in liquidatie

Geadviseerd besluit
in te stemmen met de jaarrekening 2016 en daarbij de opmerking te plaatsen dat u het niet eens
bent met de bestemming van € 180.000 voor twee projecten in het kader van de uitvoering van
het regioprogramma 2012-2015.

Toelichting op beslispunten
Op 20 april ontvingen wij het concept programmaverslag Stadregio Arnhem in liquidatie 2016,
waarin opgenomen de jaarrekening 2016.
Eventuele opmerkingen over de jaarrekening dienen uiterlijk 1 juni a.s. aan het College van
Bestuur kenbaar te worden gemaakt. Daaraan dient een raadsbesluit ten grondslag te liggen.
Ook het CvB heeft te kampen met een krappe doorlooptijd die er is om de provincie tijdig de
jaarrekening te kunnen aanbieden. Dat blijkt uit het ontbreken van de goedkeurende verklaring
van de accountant.
Die verklaring wordt overigens wel verwacht; het desbetreffende rapport wordt u nagestuurd.
Wij stellen u voor goedkeuring aan de jaarrekening te geven, met een kanttekening bij de
besteding van € 180.000 aan twee regioprojecten (zie blz. 30 uitvoering regio programma 20122015). In onze brief van 16 februari jl. hebben wij gereageerd op het voornemen van het CvB deze
middelen in te zetten voor twee projecten, met als argument de o.i. tekortschietende
onderbouwing.

Beoogd effect
Het CvB in staat te stellen de jaarrekening 2016 tijdig ter goedkeuring aan het provinciebestuur
aan te bieden

Kader
De Wet gemeenschappelijke regelingen en het liquidatieplan van de Stadsregio Arnhem Nijmegen

Argumenten

Voorstel aan de raad
Inhoudelijk zijn er geen redenen u te adviseren uw goedkeuring aan de jaarrekening te onthouden

Kanttekeningen
n.v.t

Draagvlak
n.v.t

Aanpak/Uitvoering
Wij stellen het CvB schriftelijk in kennis van uw besluit.

Communicatie
n.v.t

Financiële consequenties
Het netto-resultaat voor bestemming bedraagt € 347.977. Het bedrag wordt toegevoegd aan het
weerstandsvermogen. Op basis van hetgeen nu bekend is wordt later € 3.6 miljoen naar rato
verdeeld over de voormalige stadsregiogemeenten. Dat resultaat verwerken wij in de concept
Najaarsnota 2017.

Juridische consequenties
n.v.t

WMO-aspecten
n.v.t

Gezondheid
n.v.t

Duurzaamheid
n.v.t

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t

Alternatieven
n.v.t

Bijlagen bij dit voorstel:
Aanbiedingsbrief CvB dd 20 april 2017
Concept programmaverslag Stadsregio Arnhem ‘in liquidatie’2016 d.d. 13 april
Brief aan de leden van de Stadsregioraad (i.l.) dd 7 februari 2017
Brief college van burgemeester en wethouders aan CvB dd 16 februari kenmerk 49082
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