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Onderwerp
Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Regio Rivierenland

Beslispunten
1. Inzake de jaarstukken 2018 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland 

geen zienswijze kenbaar te maken.
2. Inzake de begroting 2020 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland 

geen zienswijze kenbaar te maken.

Inleiding
Regio Rivierenland heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 ingediend. Uw raad 
wordt daarmee in de gelegenheid gesteld zienswijzen ten aanzien van beide stukken in te 
dienen. Voor de jaarstukken 2018 en begroting 2020 wordt uw raad geadviseerd geen 
zienswijze in te dienen.   

Besluitgeschiedenis
Op 26 maart 2019 en 11 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland de 
jaarstukken 2018 en begroting 2020 aangeboden aan uw gemeenteraad. 

Beoogd effect
Bespreking van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 Regio Rivierenland, waarbij uw 
gemeenteraad de mogelijkheid heeft eventueel zienswijzen kenbaar te maken. 

Argumenten
1.1 De jaarstukken geven zowel  inhoudelijk als financieel geen aanleiding om een 

zienswijze in te dienen
De jaarrekening 2018 laat diverse goede resultaten zien en kent een positief saldo van € 
190.000.
Het positieve saldo van € 190.000 is als volgt opgebouwd:

 Financiële voordelen bij programma 1 Regionale samenwerking:  € 27.000 positief 
resultaat.
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 Voordelig saldo bij de overheadkosten (programma 3), in totaal € 112.000, 
waarvan € 67.000 via gemeentelijke bijdrage in het rekeningresultaat.

 Het budget voor onvoorziene uitgaven hoefde niet ingezet te worden:  € 5.000 
voordeel

 Incidenteel voordeel huisvestingskosten: € 89.000 voordeel.
 Overige voordelen, per saldo € 2.000.

De boekwinst verkoop pand JS de Jongplein (€ 971.000) is afgestort naar de 
bestemmingsreserve herhuisvesting. 

Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2018 
Van het gerealiseerde incidentele voordeel huisvestingskosten wordt voorgesteld een 
bedrag van € 72.500 te reserveren voor de financiering van de investeringskosten van de 
herhuisvesting en het restant van het gerealiseerde voordelig rekeningresultaat ter 
grootte van € 117.500
uit te keren aan de gemeenten. Het totale bedrag voor de drie voormalige gemeenten 
bedraagt 
€ 41.155.

1.2 De begroting 2020 geeft een beperkte stijging van de bijdrage aan Regio 
Rivierenland
In de begroting van Regio Rivierenland is rekening gehouden met een verwachte 
salariskostenstijging van 5,55%. De regiobijdrage stijgt in totaal 4,9%, hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de hogere salariskosten. Deze verhoging kan voor gemeente West 
Betuwe worden gedekt uit de stelposten voor prijsontwikkeling en areaaluitbreiding.
Er is nog wel een stijging vanuit de kosten voor het mobiliteitsfonds van circa € 20.000. 
Uw raad heeft in de vergadering van 28 mei 2019 hierover een besluit genomen. 
 
Kanttekeningen

2.1 Op het moment van het opstellen van dit raadsvoorstel is het besluit over het 
verhogen van het mobiliteitsfonds nog niet genomen.

Tijdens het opstellen van dit raadsvoorstel is nog niet duidelijk of uw raad heeft 
ingestemd met het verhogen van het mobiliteitsfonds tot € 50.000. 

Duurzaamheid
-

Financiën
Het voordeel op de jaarrekening zal na de definitieve besluitvorming in het resultaat van 
2018 worden opgenomen. 

De algemene bijdrage West Betuwe voor Regio Rivierenland is gebaseerd op 50.661 
inwoners en bedraagt in 2020 € 425.963. Dit is € 8,41 per inwoner. 



1 mei 2019

Kenmerk 

Pagina 3 van 4

Uitvoering
Na besluitvorming in uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van Regio 
Rivierenland worden gezonden. 

Planning
De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van 19 juni 
2019 van het algemeen bestuur besproken. 

Evaluatie
-

Communicatie
Er is een conceptbrief opgesteld voor het Dagelijks Bestuur waarin uw besluit tot een 
eventuele zienswijze bekend zal worden gemaakt.  

Tabel risicoparagraaf
Op basis van een onderzoek worden geen grote risico's voorzien en is een algemene 
reserve gevormd van € 474.000 door Regio Rivierenland voor het afdekken van de 
(mogelijke) financiële risico's. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,                 de burgemeester,

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 7 mei 2019;  

besluit:

1. inzake de jaarstukken 2018 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland geen 
zienswijze kenbaar te maken;

2. inzake de begroting 2020 aan het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland geen 
zienswijze kenbaar te maken.

 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 juni 2019, nummer 10,

de griffier,                                  de voorzitter,


	Onderwerp
	Inleiding
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Financiën

