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Onderwerp
Jaarrekening en jaarverslag 2018 Avres

Beslispunten
In te stemmen met de jaarstukken 2018 van Avres, met als eindresultaat dotering van 

het batig 
saldo van € 1.802.000,= in een risicoreserve participatie en inkomensverstrekking.

Inleiding
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen gemeenteraden hun 
zienswijze indienen over de jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen waaraan 
zij verbonden zijn. Voormalig gemeente Lingewaal maakte in 2018 onderdeel uit van de 
gemeenschappelijke regeling Avres. Nu Lingewaal per 1-1-2019 onderdeel uitmaakt van 
West Betuwe is West Betuwe gevraagd om advies uit te brengen over jaarrekening en 
jaarverslag 2018 van Avres.

Besluitgeschiedenis
Het college van B&W heeft in de vergadering van 14 mei 2019 ingestemd met de 
jaarstukken Avres en het doteren van het batig saldo van € 1.802.000,= in een 
risicoreserve participatie en inkomensverstrekking.

Beoogd effect
Correcte afronding van de betrokkenheid bij de gemeenschappelijke regeling Avres.

Argumenten
1.1 Omdat Lingewaal in 2018 onderdeel was van de GR Avres is afgesproken dat West 

Betuwe nog een adviesrecht heeft over de jaarstukken 2018 van Avres. 
1.2 Instemmen met dotering van het batig saldo in een risicoreserve is een goed 

beargumenteerd voorstel

Kanttekeningen



6 mei 2019

Kenmerk 

Pagina 2 van 4

Dit is het laatste jaar dat advies wordt gevraagd aangezien West Betuwe geen onderdeel 
uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Avres.

Duurzaamheid
-

Financiën
De financiële betrokkenheid bij de GR Avres is per 1 januari 2019 gestopt. De 
consequenties met betrekking tot de bijdrage vanuit Lingewaal in 2018 zijn in de 
jaarrekening 2018 van Lingewaal verwerkt. Concreet ontvangt de voormalig gemeente 
Lingewaal nog € 5.757,75 van Avres als gevolg van te veel bevoorschotting.

Uitvoering
-

Planning
Na raadsbesluit van 13 juni 2019 wordt de GR Avres via een brief geïnformeerd over het 
advies dat West Betuwe uitbrengt op de jaarstukken 2018 van Avres. Avres heeft 
gevraagd om uiterlijk 18 juni 2019 een reactie te ontvangen.

Evaluatie
-

Communicatie
Zie planning

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

Geen, West Betuwe 
is geen onderdeel 
meer van de 
gemeenschappelijk
e regeling Avres

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,                 de burgemeester,
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Karen Coesmans Harry Keereweer
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;  

besluit:

in te stemmen met de jaarstukken 2018 van Avres met als eindresultaat dotering van het 
batig 

saldo van € 1.802.000,= in een risicoreserve participatie en inkomensverstrekking.
 

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 juni 2019, nummer 07,

de griffier,                                  de voorzitter,
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