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Onderwerp: Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018  

Stichting IJsselgraaf  

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Meijs  

Datum: 3 maart 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 2 februari 2015 vond het bestuurlijk overleg over de begroting 2015 en de meerjaren-

begroting 2015-2018 van Stichting IJsselgraaf plaats. Op basis van de begrotingsstukken en de 

informatie verkregen tijdens het overleg heeft de Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJsselgraaf 

besloten de begroting 2015 goed te keuren. Via deze raadsmededeling willen wij u informeren 

over de stand van zaken. 

 

Kern van de boodschap 

De GR van de Stichting IJsselgraaf is bevoegd om kennis te nemen van de begroting 2015 en de 

meerjarenbegroting 2015-2018. Voorafgaand aan de vaststelling vindt overleg plaats tussen de 

drie gemeenten die samen de GR vormen, namelijk Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. 

De leden van de GR hebben geen onrechtmatigheden opgemerkt in deze financiële stukken.  

 

De begroting van de Stichting IJsselgraaf start in 2014 met een positief saldo, maar eindigt dat 

jaar met een negatief saldo. Tijdens het bestuurlijk overleg gaf de heer B. Smits, algemeen 

directeur a.i. bij Stichting IJsselgraaf, een toelichting op het saldo. Voor het bestuur van de GR 

was zijn toelichting, alsmede de maatregelen die hij aankondigde om het saldo weer om te 

buigen, voldoende om te vertrouwen op een financieel gezonde toekomst van Stichting 

IJsselgraaf. Hiervoor verwijzen wij u naar het meegestuurde verslag van het bestuurlijk overleg. 

 

Verdere toelichting 

In de bijlagen van deze raadsmededeling treft u de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 

2015-2018 van Stichting IJsselgraaf en het verslag van het bestuurlijk overleg van 2 februari 

2015 aan. Zo kunt u zich verder verdiepen in de positie van IJsselgraaf in 2015 en de jaren 

daarna. 

 


