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Hierbij doe ik u toekomen de jaarrekening 2017 inclusief accountantsverklaring en het 
separate accountantsverslag van het Regionaal Archief Rivierenland.  
 
De jaarrekening is door het dagelijks bestuur voorlopig vastgesteld in de vergadering van 29 
maart j.l. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. De verklaring treft u aan bij de 
jaarrekening. 
 
Ten tijde van het verzenden van de vergaderstukken hebben we 7 van de 8 gemeenten een 
zienswijze op de jaarrekening 2017 mogen ontvangen. 
Allemaal waren ze positief of te wel wordt er geen zienswijze ingediend. 
 
In de jaarrekening is bij het onderdeel “Algemeen” een uitgebreide toelichting opgenomen 
waar kortheidshalve naar wordt verwezen. Daarnaast is een aantal posten nog van een 
aparte toelichting voorzien. 
 
Achter de programma’s zijn in het kort de gerelateerde doelstellingen opgenomen en de 
resultaten weergegeven die zijn bereikt.  
 
Batig saldo 
Het batig saldo over 2017 bedraagt € 14.121 (€ 0,067 per inwoner). Het positieve resultaat is 
voornamelijk bereikt omdat de exploitatiekosten van het RAR lager zijn uitgekomen dan 
geraamd, onder meer door een behaald incidenteel voordeel op de huisvestingskosten (geen 
volledig jaar in gebruik van depot 8) en extra inkomsten op programma dienstverlening.  
Hieronder is een toelichting op het batig saldo weergegeven.  
 
Globaal (zonder interne doorbelastingen) kan het incidenteel voordeel als volgt worden 
toegelicht; 
 
Incidenteel lagere/hogere kosten:    
Voordeel op Personeelsbeheer         6.600  
Voordeel op Huisvesting        20.000  
Voordeel op Organisatie/beheer/administratie       6.900  
Nadeel op Automatisering       -41.400  
Voordeel op directe kosten Programma 1      13.800  
Voordeel op directe kosten Programma 3        3.021  
  subtotaal        8.921  
 
 
 



Incidenteel hogere baten:      
Extra inkomsten op Programma Dienstverlening (onderdeel evenementen)   5.200 
  
  subtotaal        5.200  

Batig saldo 2017  totaal       14.121  

      
Zoals gebruikelijk en op nadrukkelijk verzoek van het bestuur is de bestemming van het 
saldo vooralsnog niet in de jaarrekening verwerkt.  
 
Wel wordt voorgesteld om het batig saldo van € 14.121 toe te voegen aan de algemene 
reserveren, omdat al vanaf 2019 verwacht wordt dat de begrote weerstandsvermogen (zie 
Weerstandvermogen en Risicoanalyse opgenomen in bijlage 3 van de jaarrekening 2017) 
onder de vastgestelde minimale norm 1 uitkomt.  
 
Voor het definitief vaststellen van de jaarrekening 2017 is een besluit nodig van het 
Algemeen Bestuur.  
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