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Jaarrekening 2018 en begroting 2020

Geacht bestuur,

Wij hebben uw jaarrekening 2018 en begroting 2020 goed ontvangen.

Jaarstukken 2018:
Wij stemmen in met de jaarrekening 2018 van het RAR en het voorstel om het batig saldo 
van 
€ 8.173,-- (€ 0,039 per inwoner) toe te voegen aan de algemene reserve. Hierbij zijn 
echter twee kanttekeningen.

1. De reden van stijging van de exploitatielasten VVE wordt niet toegelicht. Er is ook 
niet aangegeven of deze stijging incidenteel of structureel van aard is. Vraag is of 
hier rekening mee is gehouden bij het opstellen van de begrotingen 2019 en 
verder.

2. Op grond van artikel 25 van gemeenschappelijke regeling RAR wordt de 
gemeentelijke bijdrage voor de deelnemers definitief vastgesteld in het kader van 
de jaarrekening. Bij deze vaststelling wordt uitgegaan van het aantal inwoners per 
1 januari van het jaar waarvoor de begroting was vastgesteld1 en niet het jaar 
waarin de begroting was vastgesteld. Deze definitieve vaststelling heeft geen 
consequenties voor het resultaat van de jaarrekening, maar kan wel leiden tot een 
(geringe) verschuiving in de gemeentelijke bijdrage bij de deelnemers. De 
gemeentelijke bijdrage van een deelnemer die qua inwoneraantal is gekrompen, 
betaalt uiteindelijk minder, dan een deelnemer die qua inwoneraantal is 
toegenomen. 

1 Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage eerst wordt vastgesteld op basis van de begroting en het aantal 
inwoners op 1 januari in het jaar waarin de begroting is vastgesteld (= inwoners per 1-1-2017 voor begroting 
2018) Het aantal inwoners per 1-1-2018 is dan immers nog niet bekend. De definitieve vaststelling vindt plaats 
op basis van de jaarrekening en het aantal inwoners op 1 januari in het jaar waarvoor de begroting was 
vastgesteld (= inwoners per 1-1-2018 voor jaarrekening 2018). 
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Opgemerkt moet worden dat het erop lijkt dat het overzicht van de gemeentelijke 
bijdrage voor 2018 niet in overeenstemming is met artikel 25 van de 
gemeenschappelijke regeling. Aan het overzicht zou het inwoneraantal per 1-1-
2018 moeten worden toegevoegd en de herberekening van de gemeentelijke 
bijdrage. 

Begroting 2020:
Wij stemmen in met de begroting 2020 van het RAR onder voorbehoud dat er een 
herziening van de begroting zal plaats vinden. Er is een taakuitbreiding voor de 
gemeente West Betuwe doordat het archief van oud gemeente Lingewaal over is 
gedragen naar het RAR. De aanpassing zal inhouden dat de kosten en bijdragen naar rato 
van de taakuitbreiding worden aangepast (conform de opgave van RAR in de memo 
Financiële indicatie aansluiting West Betuwe bij het RAR 2017). 

Hoogachtend,
De Gemeenteraad,

De griffier, De voorzitter,

A. van den Brink H. Keereweer


