
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.1 

 

 Doetinchem, 22 april 2015 

 

 

Verantwoording 2014 en begroting 2016  

gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf 

 

 

Voorstel: 

1. De verantwoording 2014 van de gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf voor 

kennisgeving aannemen. 

2. Voor de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf geen 

zienswijze indienen. 

 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling (GR) IJsselgraaf ontvangt u de verantwoording 

van de begroting over 2014 en de voorgenomen begroting voor 2016 van deze regeling.  

Samen met de raden van de gemeenten Bronckhorst en Doesburg neemt u deel aan deze 

regeling. De leden van het bestuursorgaan hebben op 2 februari 2015 bij elkaar gezeten en de 

financiële stukken van de GR goedgekeurd. U treft de stukken in de bijlage aan. Ook treft u het 

verslag aan van het bestuurlijk overleg dat op 2 februari 2015 heeft plaatsgevonden.  

 

De voorgenomen begroting voor 2016 van de GR IJsselgraaf heeft alleen betrekking op de 

beperkte kosten (€ 1227,- voor Doetinchem in 2016) voor het secretariaat van het 

bestuursorgaan. 

U hebt formeel de bevoegdheid om uw zienswijze te geven over de begroting voor 2016 van 

de GR. Aangezien wij hierover geen opmerkingen hebben, stellen wij u voor om op deze 

stukken geen zienswijze in te dienen. De kosten voor uitvoering van de GR zijn opgenomen in 

de gemeentebegroting. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over verantwoording 2014 en begroting 

2016 gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf; 

 

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De verantwoording 2014 van de gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf voor kennisgeving 

aan te nemen. 

2. Voor de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf geen zienswijze in te 

dienen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 april 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


