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▪ Aanleiding 
 

Tijdens de vergadering van de raadscommissie van 12 mei 2021 zijn er vragen gesteld over de 

niet-bestede inwonerbijdrage van The Economic Board. 

 

In het raadsvoorstel is beschreven dat de Board over het jaar 2020 een bedrag van €211.525 heeft 

overgehouden van de ontvangen inwonerbijdrage van de regiogemeenten. De Board heeft bij de 

aanbieding van haar Begroting 2021 (in september 2020) melding gemaakt van het voornemen om 

voor de bedrijfscontinuïteit een deel van deze middelen mee te nemen naar 2021. Enerzijds als 

overbrugging voor de periode tot aan de ontvangst van de eerste inwonerbijdrage voor 2021 in fe-

bruari/ maart en anderzijds vanwege de onduidelijkheid over de voortzetting van de gemeentelijke 

bijdragen voor een nieuwe periode van vijf jaar vanaf 2021. 

 

Het algemeen bestuur van het GO Regio Arnhem-Nijmegen is van mening dat van het overgehou-

den bedrag €140.617 voldoende buffer vormt om de bedrijfscontinuïteit en dat de resterende 

€70.908 van de niet-bestede gemeentelijke inwonerbijdragen terug kan worden gegeven aan de 

achttien deelnemende gemeenten. 

 

Naar aanleiding van de vragen in de raadscommissie, heeft de portefeuillehouder aangegeven een 

nadere onderbouwing van de bestemming van de niet-bestede inwonerbijdrage van The Economic 

Board op te vragen en u deze uiterlijk een week voor de raadsvergadering toe te sturen. Onder-

staand treft u deze nadere onderbouwing aan. Feitelijk is hiermee de actie zoals die wordt voorge-

steld in de door het college voorbereide zienswijze op het jaarverslag van het GO uitgevoerd. 

 

▪ Onderbouwing 
 

The Economic Board is in de begroting van 2021 uitgegaan van een overloopbudget van ca. 

€140.000 van 2020 naar 2021. De ervaring is namelijk dat de eerste tranche van de basisfinancie-

ring – de inwonerbijdrage – eind februari wordt overgemaakt aan de Board. De Board heeft 

daarom budget nodig om de kosten voor haar activiteiten van de eerste twee maanden van het 

nieuwe jaar te kunnen betalen. Indien de jaarinkomsten worden omgerekend naar een periode van 

twee maanden, dan gaat het om een bedrag van ca. €130.000. 

 

In de jaarrekening van 2020 van de Board wordt vermeld dat van de overgebleven basisfinancie-

ring/ inwonerbijdrage €50.000 is aangemerkt als continuïteitsreserve. Dit bedrag hanteert de 

Board tot nog toe jaarlijks gehanteerd als continuïteitsreserve. 

 

Het overige deel van de niet-bestede inwonerbijdrage – €90.000 – wordt door de Board aange-

merkt als bestemmingsreserve. Dat betekent dat dit bedrag wordt ingezet voor activiteiten gericht 

op het behalen van de doelstellingen van de Board zoals vastgelegd in het Strategisch plan. 
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Anders dan voorgaande jaren, heeft de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – vanwege het 

overgaan van de subsidierelatie met de Stichting The Economic Board naar de Groene Metropoolre-

gio vanwege het liquideren van het GO – de Board nu gevraagd om een jaarplan aan te leveren 

met daarin de activiteiten die zij concreet gaan uitvoeren met de inwonerbijdrage van de deelne-

mende gemeenten. Toekenning van de gehele basisfinanciering is daarbij afhankelijk gemaakt van 

het daadwerkelijk uitvoering geven aan de activiteiten uit het jaarplan. 

 

Het resterende deel van de niet-bestede inwonerbijdrage over 2020 – de bestemmingsreserve – 

wordt ingezet voor de activiteiten genoemd in het Jaarplan 2021 van de Board. Hoewel we als Ren-

kum vanaf dit jaar geen bijdrage meer leveren aan The Economic Board, treft u het Jaarplan 2021 

van de Board bijgevoegd bij deze memo aan. Op die manier heeft u inzicht in de bestemming van 

een deel van de niet-bestede inwonerbijdrage over 2020. 

 


