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Financiële stukken GO Arnhem Nijmegen

Geadviseerd besluit
U wordt verzocht om:
1. 1.
2.

Akkoord te gaan met de voorlopige jaarrekening 2017 van de Regio Arnhem Nijmegen.
Akkoord te gaan met het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de
Regio Arnhem Nijmegen.

3.

Het besluit kenbaar te maken aan de Regio Arnhem Nijmegen middels bijgevoegde brief.

Toelichting op beslispunten
Op 12 april jl. ontvingen wij de voorlopige jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de Regio Arnhem Nijmegen. De 18 gemeenteraden in het Gemeenschappelijk
Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen worden verzocht om voor 13 juni 2018 hun zienswijze naar voren te
brengen, alvorens de begroting voor 1 juli 2018 wordt vastgesteld. Deze vaststelling zal
plaatsvinden in het Bestuurlijk Overleg van 20 juni 2018.

Beoogd effect
Middels bijgevoegde brief geeft u een reactie op het verzoek van de Regio om uw zienswijze op de
jaarrekening 2017 en begroting 2019 kenbaar te maken.
Indien alle gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, kan de begroting 2019 vóór 1 juli
2018 worden vastgesteld.

Kader
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region

Argumenten
1.

De jaarrekening 2017 sluit af met een tekort van €10.528,21. Dit tekort kan ten laste worden
gebracht van het overschot 2016. Er is geen reden om een zienswijze in te dienen op de
jaarrekening 2017.

2.

In de Regeling van het GO is opgenomen dat het GO jaarlijks voor 1 mei het vaste bedrag per
inwoner vaststelt. Het Bestuurlijk Overleg heeft in haar laatste vergadering op 28 februari jl.
besloten om de inwonerbijdrage voor 2019 (ongewijzigd) vast te stellen op €1,50. De
gemeente Renkum heeft dit bedrag voor 2019 opgenomen in haar gemeentebegroting. Een
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wijziging in de begroting van de Regio dient eerst te worden voorgelegd aan de gemeenten.
Nadat de gemeenten akkoord zijn gegaan, kan een aanpassing van de begroting plaatsvinden.
De gemeente Renkum is akkoord gegaan met een inwonerbijdrage van €1,50 en gaat niet
akkoord met de wijziging in de begroting naar €1,58. De extra middelen ten behoeve van de
salariskosten van de secretaris dienen binnen de bestaande begroting te worden opgevangen.

Kanttekeningen
2.1 Uw zienswijze is van invloed op de vaststelling van de begroting 2019 van het
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen.
2.2 Indien de salariskosten van de secretaris binnen de bestaande begroting opgevangen dienen
te worden, zal dit ten koste gaan van de beschikbare middelen voor de andere posten.

Aanpak/Uitvoering
Indien u akkoord gaat met voorgesteld besluit, zal uw besluit kenbaar worden gemaakt aan de
Regio middels bijgevoegde brief.

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
De inwonerbijdrage van €1,50 voor 2019 is reeds opgenomen in onze gemeentebegroting.

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
De Kring van Gemeentesecretarissen heeft verdere invulling gegeven aan de aanbevelingen die
voortkwamen uit de evaluatie van de regionale samenwerking binnen het GO. Zij hebben
voorgesteld om de gehele salariskosten voor de secretaris ten lasten te brengen van alle
gemeenten (naar rato inwoners). Voorheen werd een deel van deze kosten betaald door de
gemeente Arnhem. Vanuit de samenwerkings- en collegialiteitsgedachte kan besloten worden om
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 van de Regio Arnhem Nijmegen en een
bedrag van €1,58 per inwoner op te nemen in de gemeentebegroting. Het betreft een verschil van
€0,08 per inwoner; voor onze gemeente een bedrag van € 2503,- extra ten opzichte van het reeds
begrote bedrag.
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