
Geacht raadslid ,

Wilt u als eerste horen welke ideeën er ontstaan over de vernieuwing van onze samenwerking? Wilt u met collega-raadsleden uit de regio in 
gesprek over de dilemma’s die hierbij naar voren komen en zo richting meegeven aan de stuurgroep en het ambtelijke projectteam? Kortom, 
wilt u meer grip krijgen op de regionale samenwerking? Dan is dit het goede moment om uw stem (weer) te laten horen. 
 
Op maandagavond 2 december 2019 is de tweede Radenbijeenkomst voor alle gemeenteraden in de Regio Arnhem Nijmegen over de toe-
komst van de regionale samenwerking. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
 
 

  

Wat is het doel van de bijeenkomst? 
De radenbijeenkomst van 2 december is de tweede in een reeks van drie bijeenkomsten waar alle raadsleden van de 18 regiogemeenten 
gevraagd worden om richting te geven aan de vernieuwing van de samenwerking in de regio.   Als Stuurgroep hebben wij de opdracht om 
een voorstel voor vernieuwing van de regionale samenwerking op te stellen. We willen bij het maken van dat voorstel graag weten welke 
gevoelens leven bij de raadsleden uit de 18 verschillende gemeenten zodat we daar bij de ontwikkeling van onze voorstellen rekening mee 
kunnen houden. 

Op 21 oktober hebben ruim 60 van u zich laten horen tijdens de eerste Radenbijeenkomst; er is toen aandacht gevraagd voor het karakter van 
onze regio en het doel van de samenwerking; er ziin onderwerpen aangedragen die in de samenwerking aandacht verdienen. Verder werden 
er ideeën ingebracht over de werkwijze in de samenwerking en met name de democratische legitimatie daarvan. We stuurden u eerder al een 
terugmelding van die bijeenkomst, die u kunt vinden op www.regioan.nl, onder: Sterkere regio. 
Intussen zijn we in een intensieve ‘Week van de Regio’ aan de slag gegaan om, met diverse interne en externe betrokkenen, de inbreng te 
verwerken in denkrichtingen voor de Visie, Agenda en Werkwijze. 
U krijgt nu weer gelegenheid om tijdens het ontwikkelproces mee te doen door te reageren op eerste ideeën en vragen die inmiddels zijn 
gerezen.  Uiteraard is deze Radenbijeenkomst niet besluitvormend, maar een open gedachtewisseling die ons helpt om rekening te houden 
met de ideeën en voorkeuren van raadsleden uit de verschillende gemeenten. 

Wat kunt u 2 december verwachten?  
 18.30 Inloop  U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom om al binnen te lopen. Wij hebben soep en een broodje voor u klaar staan. U kunt dan 
ook al met eventuele vragen terecht op bij de leden van de Stuurgroep en het projectteam.  Op de website van regio, www.regioan.nl, kunt u 
meer over lezen over het versterkingsproces en waar we nu aan werken. 
 
Van 1900 tot 2130: Een scherpe, interactieve sessie waarin we onder andere in gesprek gaan over:
• Wat bindt ons als regio, waarom willen we samenwerken?
• Wat gaat de samenwerking onze inwoners brengen?
• Hoe kunnen we ons profiel als regio naar ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ versterken?
• Welke onderwerpen moeten op regionaal niveau worden aangepakt? 
• Hoe kunnen we slagkracht organiseren terwijl we de democratische legitimatie versterken? 

DE TOEKOMST VAN DE SAMENWERKING IN DE REGIO ARNHEM NIJMEGEN
 

Maandag 2 december 2019, Hotel Van der Valk, Lent 
 

1830 Inloop  broodje+soep | 1900 Start bijeenkomst 
 Graag aanmelden via: info@regioan.nl 



Tenslotte willen wij u ook nogmaals attenderen op de derde Radenbijeenkomst op 20 januari 2020. 
Op die datum wil de stuurgroep een concept-voorstel met u delen en bespreken, voordat dit aan de gemeenteraden zal worden aangeboden. 
Check nogmaals of deze datum al in uw agenda staat!  
 
Aanmelden 
Wij hopen weer op een grote opkomst. U kunt zich aanmelden via info@regioan.nl. Doe dat in verband met de catering graag voor vrijdag 29 
november, 12.00 uur. Als u zich aanmeldt dan sturen wij u een programma met vragen en dilemma’s die op 2 december aan de orde zullen 
komen.  
 
Graag tot ziens op 2 december! 
 
Stuurgroep regionale samenwerking Arnhem Nijmegen 
 



Bijlage  

 
Achtergrond en opzet van het versterkingsproces 
Op 16 april van dit jaar is in het bestuurlijk overleg van de regio Arnhem-Nijmegen besloten om de regionale samenwerking te vernieuwen, 
omdat die nu in de praktijk te stroperig is en te weinig daadkrachtig. We werken aan opgaven op het gebied van economie, duurzaamheid, 
wonen en mobiliteit, maar we doen dat nu te versnipperd. Vanuit landelijk en Europees perspectief staan we er bleek op, waardoor we kansen 
missen die we gezien de omvang en kwaliteit van onze regio eigenlijk zouden moeten binnenhalen. 
Daarom is een Stuurgroep ingesteld met de opdracht om in de eerste maanden van 2020 een voorstel voor een vernieuwde en versterkte 
samenwerking op te leveren. Dat voorstel kan dan worden voorgelegd aan de raden van de 18 gemeenten, die daarover beslissen. 
De colleges van B&W van de 18 gemeenten hebben ingestemd met een uitwerkingsopdracht voor de Stuurgroep en de Kwartiermaker. De 
gemeenteraden zijn hierover door hun colleges geïnformeerd. 

Drie radenbijeenkomsten 
 Deze eerste radenbijeenkomst van 21 oktober stond in het teken van het verzamelen van input voor het versterkingsproces. Over welke 
onderwerpen moet het gaan in de samenwerking? Waar moeten we rekening mee houden?    De tweede radenbijeenkomst op 2 december is 
bedoeld om reacties op te halen op de eerste denkrichtingen, die dan in het werkproces zijn geformuleerd: Wat vindt u van de eerste ideeën? 
Welke wensen heeft u voor uitwerking, versterking of aanpassingen van de denkrichtingen? 
 De derde radenbijeenkomst op 20 januari is bedoeld voor meningsvorming en onderlinge afstemming tussen de raadsleden van de 18 
gemeenten over het conceptvoorstel dat dan op tafel ligt. Zou er nog iets moeten veranderen in het voorstel? Kunnen er afspraken worden 
gemaakt over de behandeling in de individuele raden? 
 
Samenstelling Stuurgroep en kwartiermaker 
Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar (voorzitter) 
Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem  
Hubert Bruls, burgemeester gemeente Nijmegen 
Helga de Wit, wethouder Lingewaard  
Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen  
Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal  
Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum  
Jan Herman de Baas (kwartiermaker) 


