
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.3 

 

 Doetinchem, 17 maart 2014 

 

 

Jaarrekening 2013 en begroting 2015 van  

de Gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf 

 

 

Voorstel: 

1. De jaarrekening 2013 voor kennisgeving aannemen. 

2. Als zienswijze vaststellen dat de raad geen opmerkingen heeft bij de begroting 

2015 van de Gemeenschappelijke regeling  IJsselgraaf. 

 

Op grond van de Gemeenschappelijke regeling (GR) IJsselgraaf informeren wij u jaarlijks over 

de financiële stukken van deze GR. De leden van het bestuursorgaan hebben op 18 december 

2013 de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de GR goedgekeurd. In de bijlagen van dit 

voorstel treft u de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de GR IJsselgraaf aan. Ook vindt u 

het verslag van het bestuurlijk overleg dat op 18 december 2013 heeft plaatsgevonden. 

 

De jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de GR IJsselgraaf hebben alleen betrekking op de 

beperkte kosten (€ 1203,- voor Doetinchem in 2015) voor het secretariaat van het 

bestuursorgaan. Over de jaarrekening hebben wij geen opmerkingen; u kunt deze voor 

kennisgeving aannemen. 

U hebt formeel de bevoegdheid om uw zienswijze te geven over de begroting 2015 van de GR. 

Ook over de begroting hebben wij geen opmerkingen, daarom stellen wij voor dit als uw 

zienswijze vast te stellen.  

De kosten voor uitvoering van de GR zijn opgenomen in de gemeentebegroting. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over jaarrekening 2013 en begroting 

2015 van de GR IJsselgraaf; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De jaarrekening 2013 voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Als zienswijze vast te stellen dat de raad geen opmerkingen heeft bij de begroting 2015 van 

de Gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 maart 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


