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Geadviseerd besluit
U wordt verzocht om:

1. Akkoord te gaan met de voorlopige jaarrekening 2018 van de Regio Arnhem Nijmegen.

2  Akkoord te gaan met ontwerpbegroting 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen met indienen van 

een algemene zienswijze vanwege de financiële positie van de gemeente.

3. Het besluit kenbaar te maken aan de Regio Arnhem Nijmegen.

Toelichting op beslispunten
Op 10 april jl. ontvingen wij de voorlopige jaarrekening 2018, jaarverslag 2018 en ontwerpbegroting 
2020 van de Regio Arnhem Nijmegen. De 18 gemeenteraden in het Gemeenschappelijk Orgaan 
(GO) Arnhem Nijmegen worden verzocht om voor 12 juni 2019 hun zienswijze naar voren te 
brengen, alvorens de begroting voor 1 juli 2019 wordt vastgesteld. Deze vaststelling zal 
plaatsvinden in het Bestuurlijk Overleg van 19 juni 2019.

Beoogd effect
Indien alle gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, kan de begroting 2020 vóór 1 juli 

2019 worden vastgesteld. 

Kader
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region

Argumenten
1. De jaarrekening 2018 sluit af met een overschot van €81.177,- . In het bestuurlijk overleg is 
voorgesteld om dit overschot bij de regio te laten en over te hevelen naar 2019. Er is inhoudelijk en 
financieel geen reden om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018. 

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 vergadering van 27 maart jl. besloten om 
de inwonerbijdrage voor 2020 vast te stellen op €1,88. De inwonerbijdrage is daarmee gelijk aan de 
inwonerbijdrage voor 2019. Dit bedrag is reeds opgenomen in onze gemeentebegroting. Inhoudelijk 
is er geen reden om een zienswijze in te dienen op de begroting 2020. 



Voorstel aan de raad

Wij menen echter dat wij naar alle verbonden partijen  het signaal af moeten geven dat de 
financiële positie van de gemeenten, waaronder die van Renkum, zodanig zorgelijk is dat van de 
verbonden partijen verwacht wordt dat ze daar met het eigen (begrotings-)beleid tijdig en passend 
op inspelen.
 

Kanttekeningen
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
Indien u akkoord gaat met voorgesteld besluit, zal uw besluit kenbaar worden gemaakt aan de 

Regio.

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
De inwonerbijdrage van €1,88 voor 2020 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 
n.v.t.
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