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Geachte heer, mevrouw,  

 

De 18 regiogemeenten staan voor grote opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, 

duurzaamheid en economie & werkgelegenheid. Anderhalf jaar geleden is het initiatief genomen 

om de onderlinge samenwerking te versterken en te gaan werken vanuit een gezamenlijke visie 

en agenda. Het besef dat samen veel meer bereikt kan worden dan iedere gemeente afzonderlijk, 

lag hieraan ten grondslag. En gezamenlijk staat de regio ook vele malen sterker als het gaat om 

invloed in Den Haag of Brussel. Alle reden dus om de handen ineen te slaan. 

 

Het proces richting versterkte samenwerking, die januari 2021 van start moet gaan, heeft nogal wat 

verandering ondergaan als gevolg van de coronacrisis. In de oorspronkelijke planning stond het voorjaar 

van 2020 voor de besluitvorming rond werkwijze en organisatie en het najaar voor besluitvorming over 

de regionale agenda. Dit laatste was zodanig gepland dat gemeenteraden - nadat ze zich uitgesproken 

hebben aan de opgaven mee te doen - in de begroting middelen konden reserveren voor het werken in 

de opgaven. 

 

Nieuwe planning 

Het voorjaar is nu gebruikt door de stuurgroep om de concepten te delen met de colleges voor een 

eerste behandeling en de uitnodiging deze stukken te bespreken met de gemeenteraden.  

Met een nieuwe planning, waarin de gehele besluitvorming in het najaar plaats vindt, kan de nieuwe 

samenwerking toch nog op de geplande datum van start kan gaan.  

 

De gewijzigde bestuurlijke besluitvorming voor het najaar ziet er nu als volgt uit. De colleges van de 18 

gemeenten krijgen in september de stukken toegezonden over de Gemeenschappelijke Regeling (GR), 

de visie 'Groene Metropoolregio' en de contouren van de regionale agenda. Aan de colleges wordt 

gevraagd om deze stukken alvast in te brengen in de lokale besluitvormingsprocessen met het verzoek 

dinsdag 6 oktober de behandeling in het college te laten plaatsvinden.  

 

De regionale agenda met de vijf uitgewerkte opgaven worden in de tweede helft van oktober 

aangeboden voor het besluitvormingsproces. Deze regionale agenda wordt dan toegevoegd aan de 

eerder toegezonden stukken zodat er in november over de gehele set (GR, visie en regionale agenda) 

besluitvorming plaats kan vinden in de gemeenteraden.  
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De vijf opgaven worden op dit moment uitgewerkt onder leiding van vijf bestuurlijke trekkers die hiervoor 

zijn uitgenodigd:  

- Verbonden regio:  Harriet Tiemens (Nijmegen),  

- Circulaire regio:  Titus Burgers (Wijchen);  

- Ontspannen regio:  Agnes Schaap (Renkum);  

- Productieve regio:  Jan van Dellen (Arnhem);  

- Groene groeiregio:  Carol van Eert (Rheden). 

 

Financiering 

De financiering van de nieuwe samenwerking bestaat uit twee delen: een basisbedrag per inwoner en 

middelen voor de opgaven die samen de regionale agenda vormen.  

 
Het basisbedrag per inwoner is voor de huidige Regio Arnhem Nijmegen € 0,88 en het voorstel is om dit 
te verhogen naar € 2,50 per inwoner. De colleges is bij de aanbieding van de concepten gevraagd de 
nieuwe inwonerbijdrage op te nemen in de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. Dit verzoek heeft, 
om diverse redenen, niet in alle gemeenten een plek gekregen in de MJPB. Gedeputeerden van de 
Provincie Gelderland zijn voornemens om Provinciale Staten te vragen financieel bij te dragen met een 
bedrag van € 1.200.000, gelijk verdeeld over voor 2021 en 2022, wanneer de regiogemeenten langjarig 
instemmen met de nieuwe samenwerking (en de inwonerbijdrage opnemen in de MJPB).  
 

De middelen voor de uitvoering van de regionale agenda zijn nog niet beschikbaar omdat de 

gemeenteraden deze niet in de begrotingen hebben kunnen opnemen. Er wordt daarom uitgegaan van 

een ingroeimodel: de financiering voor 2021 komt uit de middelen die eerder al aan de regio beschikbaar 

zijn gesteld en uit middelen die in de afzonderlijke gemeentelijke begrotingen al voor deze doelen 

gereserveerd waren. Daarnaast zijn er nog bijdragen van partners die bijdragen aan de financiering. 

 

College- en raadsbijeenkomsten 

Voorafgaand aan de besluitvorming in oktober en november vindt nog een aantal centrale college- en 

radenbijeenkomsten plaats.  

 

- Collegebijeenkomst 

Na een collegebijeenkomst op 11 september (RegioOntmoet) is er op vrijdagochtend 2 oktober een extra 

RegioOntmoet gepland. Op 11 september zijn, na een algemeen informatief deel, de 5 bestuurlijk 

trekkers met bestuurders in gesprek gegaan om input op te halen voor de uitwerking van de opgaven. 

Op 2 oktober wordt de concept-regionale agenda gepresenteerd aan de regionale bestuurders.  

 

- Radenbijeenkomst 

Op 5 oktober vindt de vierde radenbijeenkomst plaats die gewijd zal zijn aan de uitwerking van de vijf 

opgaven. Ook komt in deze radenbijeenkomst ook The Economic Board (TEB) aan de orde. Afspraak is 

dat ook de inwonerbijdrage aan TEB wordt meegenomen in het voorstel van de stuurgroep. Tijdens deze 

radenbijeenkomst presenteert TEB haar Strategisch Plan zodat raadsleden inzicht krijgen in de missie 

van de TEB en daarmee ook de bijdrage die TEB levert aan de regionale opgaven.  

 

Met de input die wordt opgehaald uit beide bijeenkomsten, wordt de regionale agenda definitief gemaakt 

en door de stuurgroep vastgesteld en aangeboden aan de 18 gemeenten en de provincie Gelderland.  
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Slot 

Met deze brief schetst de stuurgroep de stappen die in de komende periode verwacht worden. Het 

proces is er op gericht op de gewenste datum - 1 januari 2021 - te starten. Dit betekent dat de 

medewerking van velen nodig is om uiteindelijk de 18 gemeenteraden tijdig en weloverwogen een besluit 

te laten nemen over de versterkte regionale samenwerking.  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking 

 

  
Lucien van Riswijk  

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Verzendlijst: 

 

- Algemeen Bestuur GO Regio Arnhem Nijmegen  

- Stuurgroep Versterking 

- GS van Gelderland 

- The Economic Board  

- Kring gemeentesecretarissen  

- Griffiers 

- Regiocoördinatoren  

- Kernteam (Opgaven)  

 

 


