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Onderwerp: Voorlopige jaarrekening & jaarverslag 2018
Geachte leden van de raad,
Samenvatting
De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze over de voorlopige jaarrekening 2018 van de
Regio Arnhem Nijmegen naar voren te brengen voor 12 juni 2019. De jaarrekening is opgenomen in het
Jaarverslag 2018.
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 gemeenten. De raden kunnen hun
zienswijze over de aangeboden jaarrekening naar voren brengen alvorens deze voor 1 juli 2019 wordt
vastgesteld. Het Algemeen Bestuur is voornemens de jaarrekening in haar vergadering van woensdag 19
juni 2019 vast te stellen. Graag ontvangen wij een eventuele zienswijze voor woensdag 12 juni 2019.
Jaarrekening 2018
De voorlopige jaarrekening, zoals deze door het Algemeen Bestuur op 27 maart j l . is vastgesteld, sluit
met een overschot van € 81.177,00. Voorgesteld wordt dit resultaat bij de regio te laten.
Het Algemeen Bestuur heeft op 27 maart j l . besloten € 25.000,00 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het Plan van Aanpak Regionale Energie Strategie. Dit bedrag wordt ingezet voor het
organiseren van o.m. (bestuurlijke) bijeenkomsten en communicatiedoeleinden.
Onderdeel van de jaarrekening is verantwoording door de Stichting Economie Board van de
inwonerbijdrage (€ 1,00) over 2018. De Stichting heeft het jaarverslag 2018, met de jaarrekening 2018
(met accountantsverklaring), aangeboden. Dit jaarverslag is de tweede bijlage bij deze brief.
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 info@regioan.nl)
Namens het Algemeen Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen,

i.a.a.: griffiers, secretarissen en contactpersonen deelnemende gemeenten Et secretarissen PFO's (allen per mail).
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