
 

 

 

 

BESLUITVORMENDE NOTA 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
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Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

Jaarrekening Regio 

Zwolle 2021 

4 27-06-2022 A. Bloem 

 

Portefeuille: Roger de Groot 

 

Onderwerp: Jaarrekening 2021 Regio Zwolle 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen  van de jaarrekening 2021 van Regio Zwolle; 

2. Besluiten geen zienswijze in te dienen; 

3. De raad informeren. 

 

Inleiding 

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. In Regio 

Zwolle werken we bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een 

netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Het bestuur van de Regio Zwolle heeft hun jaarrekening 2021 ingediend. Wij willen de 

raad kennis laten nemen van de jaarrekening 2021. Juridisch is er geen noodzaak om 

een zienswijze-procedure te doorlopen, maar het college vindt deze vorm prima om de 

raad mee te nemen in het proces. 

 

Doelstelling 

Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en 

onderzoek om van de regio een economische topregio te maken, waar inwoners 

maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen.  

 
Argumenten 

1.1     Via de jaarrekening houden wij toezicht op de Regio Zwolle 

Via de begroting en jaarrekening voeren wij op afstand extern toezicht op het bestuur 

van de Regio Zwolle op onder andere doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. 

 

1.2  In de jaarrekening 2021 is de inzet van de Regio Zwolle voor de gemeente 

Noordoostpolder goed terug te vinden. 

Het bedrijfsleven in de Noordoostpolder maakt via de Regio Zwolle gebruik van  

grootschalige nationale en Europese fondsen waarbinnen concrete programma’s en 

projecten uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt veelvuldig kennis uitgewisseld en 

goed ingezet op de lobby van de gemeente Noordoostpolder. 
 

1.3  Via de Jaarrekening en infographic blijft de raad geïnformeerd over de 

activiteiten van de Regio Zwolle 

De raad blijft door de informatieverstrekking over jaarrekening en governance goed 

geïnformeerd en betrokken. 

 

Planning/Uitvoering 

Het besluit van de raad om geen zienswijze in te dienen wordt kenbaar gemaakt aan het 

bestuur van de Regio Zwolle. 

 

Bijlagen 

1. Raadsvoorstel Jaarrekening Regio Zwolle 2021 

2. Jaarrekening Regio Zwolle 2021 

3. Infographic Jaarrekening Regio Zwolle 2021 



 

 

4. Governance Regio Zwolle 
 


