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Aan: 
- het College van Burgemeester en Wethouders  
  van de gemeenten van Regio Rivierenland 
  t.a.v. de secretaris 
 
- de raden van de gemeenten van Regio 
  Rivierenland  
  t.a.v. de griffier 
 

 
Uw kenmerk :   Inlichtingen : R.J.H. Janssen 
Ons kenmerk : 21.0001280  Doorkiesnr. : 0344-638548 
Datum : 20 juli 2021 Emailadres : rjanssen@regiorivierenland.nl 
   Bereikbaar : ma t/m do en vrijdagochtend 
 

Onderwerp : Besluit van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland inzake de 
jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 31 maart 2021 hebben wij u de jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland toegestuurd voor 
het indienen van de gemeentelijke zienswijzen. In de vergadering van 7 juli 2021 heeft het 
Algemeen Bestuur de ontvangen zienswijzen besproken en de jaarstukken 2020 vastgesteld.  
Het Algemeen bestuur heeft overeenkomstig de zienswijzen van alle gemeenten besloten het 
positieve rekeningresultaat van € 304.000 (inclusief de winst bij verkoop van de ARN-aandelen) 
volledig aan de gemeenten uit te keren. Wij zullen op korte termijn overgaan tot uitbetaling van 
het aandeel van uw gemeente in het rekeningresultaat.   
 
Met dit schrijven sturen wij u de notitie die het Algemeen Bestuur op 7 juli jl. heeft besproken 
met de recapitulatie van alle gemeentelijke zienswijzen. Ook de goedkeurende 
controleverklaring en het door de accountant opgestelde accountantsverslag met de 
controlebevindingen sturen we mee in de bijlage. 
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
namens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, 
de secretaris,  
 
 
 
drs. L.H. Derksen  
 
 
Bijlagen: 
 
*   Notitie gemeentelijke zienswijzen bij de jaarstukken 2020 van Regio Rivierenland 
*   Controleverklaring van de accountant 
*   Accountantsverslag met de controlebevindingen 
 
 


