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Geacht bestuur,

Op 26 maart 2021 ontvingen wij van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-
Nijmegen het jaarverslag over 2020, inclusief de jaarrekening. U heeft gevraagd over deze 
jaarrekening en jaarverslag een zienswijze uit te brengen. Met deze brief voldoen wij aan 
dit verzoek. De gemeenteraad heeft op 9 juni 2021 deze zienswijze vastgesteld. 

De voorlopige jaarrekening (tevens liquidatierekening van het GO Arnhem-Nijmegen) sluit 
met een overschot van €150.892,00. Het Algemeen Bestuur van het GO stelt voor van dit 
resultaat een bedrag van €62.365,- in te zetten voor:
 de tijdelijke voortzetting van de 4 PFO-secretarissen in het eerste kwartaal 2021 in 

verband met een goede overdracht naar de Groene Metropoolregio. De kosten 
hiervoor bedragen €42.000,-.

 Reservering voor (eventuele) liquidatiekosten die door de gastheer-gemeente zijn 
gemaakt: €7.500,-.

 Finale financiële afronding van twee projecten PFO-economie. Het betreft de MKB-
deal en het project kosten onderzoek "Bruisende binnensteden Krachtige kernen". 
Bedrag €12.865,-.

Het Algemeen Bestuur van het GO stelt voor het restant ad. €88.527,- terug te geven aan de 
deelnemende gemeenten. Dit gaat op basis van inwoneraantal op 1 januari 2019.
Wij kunnen ons vinden in dit voorstel.

Onderdeel van de jaarrekening is de verantwoording van de Stichting The Economic Board 
over de door de 18 gemeenten beschikbaar gestelde middelen (€1,00 per inwoner). The 
Economic Board heeft laten weten over het jaar 2020 een bedrag groot 
€ 211.525,00 overgehouden te hebben van de ontvangen inwonerbijdrage van de 
18 gemeenten. 
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Het Algemeen Bestuur stelt voor dit overschot als volgt te bestemmen.
 Een bedrag van €140.617,00 als buffer bij The Economic Board te laten om de 

bedrijfscontinuïteit te waarborgen tussen de aflopende en nieuwe vijf-jaars-periode.
 Een bedrag groot van €70.908,00 zijn de niet bestede gemeentelijke 

inwonersbijdragen terug te geven aan de 18 deelnemende gemeenten.

Wij kunnen ons vinden in deze redenering en dit voorstel.

In totaliteit passen het voorlopige jaarverslag/jaarrekening 2020 van het GO bij de 
afspraken die voor het begrotingsjaar 2020 gemaakt zijn. Wij dienen daarom een positieve 
zienswijze in over deze stukken.

De raad der gemeente Nijmegen

drs. S.J. Ruta drs. H.M.F. Bruls
raadsgriffier burgemeester


