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Bijlagen bij dit voorstel - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 
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Stukken ter inzage - Concept Raadsbesluit 

 

Voorgesteld besluit 
Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland en ten 
aanzien hiervan geen zienswijze kenbaar te maken. 

 
 
 

Onderwerp Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland  

 
 
Toelichting 

1. Aanleiding 
De Regio Rivierenland zendt ons de Jaarstukken 2020 met het verzoek om onze zienswijze 
kenbaar te maken. 

2. Beoogd effect 
De gemeenteraden zijn de “aandeelhouders” van de Regio Rivierenland. De zienswijzen van de 
gemeenteraden worden meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de 
Regio. Onze gemeentelijke vertegenwoordiger in dit Algemeen Bestuur is burgemeester Van 
Neerbos. 



 

   

3. Argumenten 
1.1 De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is toegekend en ondertekend 

De Regio Deal heeft in 2020 geleid tot een ondertekening door alle betrokkenen als gevolg 
waarvan € 15 miljoen kan worden geïnvesteerd in onze regio. Deze middelen zijn toegekend 
aan projecten binnen 4 programmalijnen: INCLUSIEF, FRUIT, DELTA en SAMEN. Binnen 
deze laatst genoemde wordt onder meer aandacht besteed aan projecten rondom het 
versterken van de positie van de gemeenteraden en doorontwikkeling van de regionale 
samenwerking binnen heel regio Rivierenland. 
 

1.2 Het regionaal ambitiedocument wordt doorontwikkeld voor de periode 2020-2024 
Regio Rivierenland/FruitDelta wil graag de regionale economische samenwerking doorzetten 
en het proces voor het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 is in 2020 gestart. 
In een open proces is toegewerkt naar een gedragen Regionaal Economisch 
Ambitiedocument 2020-2024. De evaluatie van het ambitiedocument is na een analysefase in 
de fase van beeldvorming met de gemeenteraden gekomen wat moet leiden tot speerpunten 
voor het nieuwe ambitiedocument. In 2021 volgt besluitvorming. 
 

1.3 Voortgang is geboekt met de Regionale Energiestrategie 
Het concept van de regionale energiestrategie (RES) is na enkele informatieronden tot stand 
gekomen en door deelnemende gemeenten vastgesteld. Het definitieve voorstel voor RES 1.0 
is in het voorjaar van 2021 naar het Rijk gestuurd. 
 

1.4 De Regionale Woonagenda en het Regionaal Werkprogramma Werklocaties zijn vastgesteld 
De acht gemeenten hebben samen met de Provincie Gelderland een regionale woonagenda 
vastgesteld. Ook is het Regionaal Werkprogramma Werklocaties vastgesteld. Met dit laatste 
wordt invulling gegeven aan het speerpunt Economie en Logistiek. 
 

1.5 Het begrotingsjaar 2020 is afgesloten met een positief rekeningresultaat en overheadkosten 
zijn binnen de financiële kaders van de begroting gebleven 
Het begrotingsjaar 2020 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van €304.000. Dit 
rekeningresultaat bestaat uit het overschot bij programma 1 Regionale samenwerking en 
programma 3 Algemene baten en lasten. 
 

1.6 De Regio Rivierenland heeft een gezonde financiële positie 
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt een aantal financiële 
kengetallen gehanteerd die helpen bij de beoordeling (ontwikkeling) van de financiële positie. 
In het geval van de Regio Rivierenland gaat het om netto schuldquote, het solvabiliteitsratio 
en de structurele exploitatieruimte. Op basis van de kengetallen kan voor het jaar 2020 
worden gesteld dat de Regio Rivierenland een gezonde financiële positie heeft. 

4. Kanttekeningen 
1.1 Bij programma 2 (Contractgestuurde dienstverlening) zijn in 2020 tekorten ontstaan die gedekt 

zijn uit reserves 
Het in de jaarrekening opgenomen resultaat bij programma 2 Contractgestuurde 
dienstverlening van € 290.000 (nadeel) betreft het gerealiseerde resultaat (verlies) vóór inzet 
van de reserves. Hiervan heeft € 62.000 betrekking op de uitvoering van taken en projecten 
van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), waarvoor de gemeenten geen bijdrage 
betalen. Inzet van de reserve is in overeenstemming met de wijze waarop de begroting is 
opgesteld. Voor de tekorten bij de overige uitvoeringstaken van de contractactiviteiten is de 
risicoreserve CgD ingezet. Deze reserve is in het verleden opgebouwd om te worden ingezet 
in tijden van financiële tekorten. Het grootste nadeel is terug te voeren op team Inkoop. Acties 
en maatregelen zijn afgestemd met gemeenten en samenwerkingspartners en gericht op een 
sluitende exploitatie in de (meerjaren)begroting 2022. 

5. Financiën 
De jaarrekening 2020 van de Regio Rivierenland sluit met een positief resultaat van € 304.000 (€ 
303.693). Het positieve resultaat bestaat uit: 



 

   

- Programma 1 Regionale samenwerking € 48.000 voordelig 
- Programma 2 Contractgestuurde dienstverlening € 290.000 nadelig. Het verlies is gedekt 
door inzet van reserves, waardoor programma 2 in de jaarrekening sluit met een resultaat 
van nihil. 
- Programma 3 Algemene baten en lasten € 256.000 voordelig, waaronder de winst bij 
verkoop van ARN-aandelen van € 245.000. 
 
De Regio stelt als resultaatsbestemming voor om het voordelige rekeningresultaat ter grootte van 
€ 304.000 uit te keren aan de gemeenten. 
 
Per saldo levert het gerealiseerde resultaat een voordeel op voor de gemeente West Maas en 
Waal van € 23.736 en is in de Voorjaarsnota verwerkt. 

6. Communicatie 
Niet van toepassing. 

7. Aanpak en planning 
In de aanbiedingsbrief van de Regio wordt gevraagd om uiterlijk eind juni 2021 een zienswijze 
kenbaar te maken. De zienswijze van de gemeenteraad wordt toegezonden aan het Algemeen 
Bestuur. Op basis van de ingekomen zienswijzen neemt het Algemeen Bestuur van de Regio 
Rivierenland op 7 juli 2021 een besluit. Terugkoppeling van de besluitvorming door het Algemeen 
Bestuur gebeurt door de gemeentelijk vertegenwoordiger burgemeester Van Neerbos in de 
eerstvolgende raadsvergadering. 

 
 
Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal, 
 
 
P.G. (Perry) Arissen 
gemeentesecretaris 

              
 

V.M. (Vincent) van Neerbos 
burgemeester 

 


