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Gemeente  Inhoud zienswijze 

Arnhem Raad 12 juni 2019  Instemming met (de wijze van rapporteren) in het jaarverslag en met de voorlopige jaarrekening. 
Akkoord met de voorgestelde bestemming van het overschot.  
Zien met waardering dat de PFO's stevig werken aan de bovenlokale agenda.  
 

Berg en Dal Raad 13 juni 2019 Instemmen met de jaarrekening 2018 en inzet van het overschot voor de RES.   

Beuningen Raad 25 juni 2019 
(instemming cie. FAZ 12 juni 
2019) 

Instemmen met de jaarrekening 2018 en inzet van het overschot voor de RES.  Gelet op de hoogte 
van het overschot akkoord met afwijking van de beleidslijn dat het overschot dient terug te 
vloeien aan de gemeenten.  
 

Doesburg College  Zien geen aanleiding om nadere zienswijze in te dienen. 

Druten Raad 28 mei 2019 
 

Stemmen in met de voorlopige jaarrekening en het resultaat bij de regio te laten waarbij 
besteding van het resterende overschot ook weer in overleg en transparant dient plaats te vinden.    

Duiven Raad 5 juni 2019 Besloten geen zienswijze in te dienen. 

Heumen Raad 6 juni 2019  Besloten geen zienswijze in te dienen. 
 
Unaniem is een motie aangenomen tot het instellen van een Regiofonds (zie bijlage). 
 

Lingewaard Raad 6 juni 2019  Waardering voor de in 2018 uitgevoerde activiteiten. Er is vaart gemaakt met de regionale 
samenwerking.  
Kennisgenomen van de jaarstukken van The Economic Board inclusief evaluatie (waarvan de 
conclusie aansluit bij het regionale versterkingsproces).  
 

Montferland Raad 13 juni 2019 Besloten geen zienswijze in te dienen. 
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Mook en Middelaar Raad  Kennisgenomen van de jaarstukken 2018.  

Nijmegen Raad Instemming met (de wijze van rapporteren) in het jaarverslag en met de voorlopige jaarrekening. 
Akkoord met de voorgestelde bestemming van het overschot.  
Zien met waardering dat de PFO's stevig werken aan de bovenlokale agenda. 
 

Overbetuwe Raad 3 juni 2019 Kennisgenomen.   

Renkum Raad 29 mei 2019  Kennisgenomen van de jaarstukken; besloten geen zienswijze in te dienen. 
 

Rheden Raad 21 mei 2019 Besloten een positieve zienswijze in te dienen. 

Rozendaal Raad 21 mei 2019 Met instemming kennisgenomen van de stukken; waardering voor de wijze van rapportering.  
 
Aandacht gevraagd voor het in contact blijven met alle gemeenteraden bij het proces van 
versterking van de regionale samenwerking.  

Westervoort Raad 17 juni 2019 Besloten geen zienswijze in te dienen. 
  

Wijchen Raad 28 mei 2019 Stemmen in met de voorlopige jaarrekening en het resultaat bij de regio te laten waarbij 
besteding van het resterende overschot ook weer in overleg en transparant dient plaats te vinden.    

Zevenaar Raad 5 juni 2019 Stemmen in met jaarrekening 2018. Opgemerkt wordt dat op basis van de Nota Verbonden Partijen 
niet wordt meegewerkt aan reservevorming bij verbonden partijen.  

 


