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Zienswijzen bij de jaarstukken 2019 van Regio Rivierenland

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2019 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking
in uw college en raad. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met het inzenden van de
jaarstukken 2019 voor zienswijzen naar de gemeenten. Definitieve vaststelling door het
Algemeen Bestuur vindt plaats op 10 juni 2020.
De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren
brengen. Wij verzoeken u uiterlijk 5 juni 2020 de gemeentelijke zienswijzen bij ons ingediend te
hebben, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 10 juni 2020.
Resultaten jaarrekening 2019
Het resultaat komt uit op een positief saldo van € 61.000.
De samenstelling van het rekeningresultaat is als volgt:
• Programma 1 Regionale samenwerking € 49.000 voordelig.
• Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening € 18.000 nadelig (gelijk aan het positief
saldo van de overheadkosten voor de contractgestuurde activiteiten, zoals opgenomen in
het resultaat van programma 3 Algemene baten en lasten).
• Programma 3 Algemene baten en lasten € 30.000 voordelig (bestaande uit € 20.000
voordeel op overheadkosten en € 10.000 voordeel bij het budget voor onvoorziene
uitgaven).
Toelichting bij de resultaten van programma 2 Contractgestuurde dienstverlening:
•

Het in de jaarrekening 2019 opgenomen resultaat bij programma 2 Contractgestuurde
dienstverlening van € 18.000 (nadeel) betreft het gerealiseerde resultaat ná inzet van de
reserves. De tekorten bij de uitvoeringstaken van programma 2 Contractgestuurde
dienstverlening (CgD) in de jaarrekening 2019 komen uit op een bedrag van in totaal
€ 271.000. De negatieve resultaten zijn voornamelijk het gevolg van langdurig
ziekteverzuim en het feit dat wij tijdelijk personeel relatief duur hebben moeten inhuren.
De tekorten zijn gedekt door inzet van de risicoreserve CgD. Deze risicoreserve heeft op 31
december 2019 een saldo van € 588.000.
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•

Voor de uitvoering van taken en projecten door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) betalen de gemeenten geen vergoeding aan Regio Rivierenland. Financiering van
RMC vindt plaats via de rijksbijdrage (die wij via de gemeente Tiel ontvangen) en
additioneel door middel van de inzet van de in het verleden opgebouwde RMC-reserve.
Dit is in overeenstemming met de uitvoering in voorgaande jaren en de wijze waarop de
begroting is opgesteld. Deze werkwijze wordt gecontinueerd zolang de RMC-reserve
voldoende saldo heeft. In de jaarrekening 2019 is van de RMC-reserve een bedrag van
€ 78.000 ingezet. De RMC-reserve heeft op 31 december 2019 een saldo van € 313.000.

Een uitgebreide toelichting van het resultaat is in de jaarstukken opgenomen bij de toelichting op
het overzicht van baten en lasten op de pagina's 39 t/m 48.
Voorstel resultaatbestemming
Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt voor het volledige resultaat van € 61.000 uit
te keren aan de gemeenten.
Bij de behandeling en vaststelling op 10 juni 2020 neemt het Algemeen Bestuur een definitief
besluit omtrent de resultaatbestemming, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de
gemeentelijke zienswijzen.
Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.
De reactie van uw gemeente zien wij met belangstelling uiterlijk 5 juni 2020 tegemoet.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,
de secretaris,
de voorzitter,

drs. L.H. Derksen

ir J. Beenakker

Bijlage:
Jaarstukken 2019 van Regio Rivierenland

Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.
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