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 Onderwerp  Zienswijze Jaarstukken 2020 Regio Rivierenland 
  
  
 Geacht bestuur, 
  

 
Wij bedanken u voor het toezenden van uw Jaarstukken 2020 en de mogelijkheid hierover een 
zienswijze uit te brengen. Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken en deze behandeld in onze 
beeldvormende vergadering op 2 juni en de raadsvergadering op 10 juni. 
 
Het jaarrekeningresultaat 
Uw jaarrekening sluit met een voordelig resultaat, dat voor een groot deel wordt veroorzaakt door de 
verkoop van ARN-aandelen en de inzet van de risicoreserve voor contractgestuurde dienstverlening. 
Het is goed om te zien dat er voor dat laatste inmiddels een positieve ontwikkeling is ingezet richting 
2022. We kunnen instemmen met uw voorstel om het volledige resultaat uit te keren aan de 
gemeenten. 
 
Inzicht in en sturing op samenwerking en contractgestuurde dienstverlening 
Het is goed om te zien dat Regio Rivierenland ook in 2020 weer een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de versterking van onze regio. Daarbij is het gelukt om onze raad betrokken te houden 
bij belangrijke ontwikkelingen als het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Dat is essentieel voor 
ons, een sterke betrokkenheid van de raad bij de regio vinden we belangrijk.  
 
Voor de contractgestuurde dienstverlening geldt dat wij minder inzicht en betrokkenheid hebben. De 
jaarstukken geven niet veel informatie over de financiële resultaten van de verschillende 
dienstverleningsovereenkomsten die Neder-Betuwe met de regio heeft afgesloten. Ook gedurende het 
jaar is er weinig informatie gedeeld over de gang van zaken rond de contractgestuurde 
dienstverlening. Hierdoor is onze raad op dit moment niet in positie om grip te houden op de 
ontwikkelingen die binnen dit programma plaatsvinden, terwijl hier belangrijke taken worden 
uitgevoerd met gemeentelijke financiële middelen. Wij vinden het dan ook van belang dat de positie 
van de gemeenteraden voor dit onderdeel van de Regio Rivierenland wordt versterkt. Uiteraard 
denken wij graag met u mee over de wijze waarop dit kan worden vormgegeven.   
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Tot slot 
In de jaarstukken komt goed naar voren hoe bijzonder 2020 ook voor uw organisatie is geweest en 
hoe de coronapandemie invloed heeft gehad op de werkzaamheden. Wij willen u bedanken voor uw 
inzet in het afgelopen jaar en de flexibiliteit die uw organisatie heeft getoond om in te spelen op de 
gevolgen van de coronacrisis.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
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