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Onderwerp: Voorlopige jaarrekening 2016 

Geachte voorzitter en leden, 

Samenvatting 
De gemeenteraden worden uitgenodigd een eventuele zienswijze over de jaarrekening 2016 van de 
Regio Arnhem Nijmegen naar voren te brengen voor 15 juni 2017. 

Achtergrond 
Op grond van artikel 10 van de regeling zendt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voor 15 
april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeente. De raden kunnen hun 
zienswijze over de aangeboden jaarrekening naar voren brengen alvorens de begroting voor 1 juli 
wordt vastgesteld. Het Bestuurlijk Overleg stelt de begroting in haar vergadering van donderdag 22 juni 
2017 vast. U wordt uitgenodigd voor donderdag 15 juni te reageren. 

Jaarrekening 2016 
De voorlopige jaarrekening, zoals deze door het Bestuurlijk Overleg van 6 april j l . voorlopig is 
vastgesteld, sluit met een overschot van € 58.194,00. Voorgesteld wordt deze (incidentele) meevaller 
door te schuiven naar 2017 en te gebruiken voor o.m. de kosten verbonden aan de gestarte evaluatie. 
Deze inzet van het overschot is in het Bestuurlijk Overleg van 7 december 2016 gedeeld. 

Onderdeel van de jaarrekening is verantwoording door de Stichting Economie Board van de 
inwonerbijdrage (€ 1.00) over 2016. De Stichting heeft het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 
(met accountantsverklaring) aangeboden. Deze zijn in de jaarrekening opgenomen*. De hoogte van het 
positieve exploitatiesaldo over 2016 was voor de het Bestuurlijk Overleg aanleiding de Board te 
verzoeken om in de begroting 2017, met meerjarenperspectief, te laten zien op welke het saldo groot 
€ 326.091,00 wordt Ingezet. Deze begroting ontvangt u zo spoedig mogelijk. 

Slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere informatie of een toelichting wensen, dan kunt u zich 
wenden tot de secretaris (06-467373747 of 1nfo@reg1oan.nl) 

Namens het Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen, A 

' De definitieve stukken zijn nog niet ontvangen. U ontvangt de jaarrekening zonder de stukken van de Economie 
Board. Volgende week ontvangt u de complete set. 
i.a.a.: griffiers & secretarissen deelnemende gemeenten, secretarissen PFO's (allen per mail). 
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