
 

 

 

 

 

 

 

 

Arnhem, 7 februari 2017 

 

Geacht gemeenteraadslid in de Regio Arnhem Nijmegen, 

 

Met deze brief willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een evaluatief gesprek over de recent 

opgestarte gemeentelijke samenwerking in uw regio. 

 

Bij de start van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region is de afspraak gemaakt 

dat na één jaar de samenwerking wordt geëvalueerd. Een voorstel van het Bestuurlijk Overleg daartoe 

is begin januari 2017 in alle 19 colleges besproken en akkoord bevonden.  

 

De evaluatie wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen. Doel van de evaluatie is de samenwerking verder te verbeteren en te versterken om 

daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.  

De in 2015 gemaakte structuurkeuze vormt het uitgangspunt voor de evaluatie. Wanneer de structuur 

blijkt te knellen is er ruimte deze te benoemen en ter discussie te stellen.  

 

Het Kenniscentrum voert gesprekken met vertegenwoordigers van alle geledingen binnen het GO Regio 

Arnhem Nijmegen. Gemeenteraadsleden horen daar zeker ook bij. Op 28 en 29 maart 2017 zijn twee 

gespreksavonden voor raadsleden gepland. Het gespreksonderwerp is of u zich kunt herkennen in het 

nieuwe proces van samenwerking dat in 2016 ontstaan is. Wij zullen dit onderwerp vanuit 

verschillende invalshoeken (o.a. resultaat, proces van samenwerking, democratische sturing) met u 

bespreken, waarmee we verwachten een breed en mogelijk veelkleurig beeld van de samenwerking 

verkrijgen. 

 

Op beide avonden kunnen maximaal 50 raadsleden ontvangen worden. Deelname is op basis van 

aanmelding. Mocht het aantal inschrijvingen op een avond te groot zijn, dan kunnen alleen de eerste 

50 aanmeldingen deelnemen. U heeft de vrije keuze uit twee avonden.  

 

Plaats en tijd: 

- dinsdag 28 maart 2017, 20.00-22.00 uur: Raadzaal Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6. 

- woensdag 29 maart 2017, 20.00-22.00 uur: Raadzaal Westervoort, Dorpsplein 1. 

Uw aanmelding ontvangen we graag via deze link: https://goo.gl/forms/VkMBJP5wHBKy1avC3 

Voor vragen of opmerkingen over uw aanmelding of voor nadere informatie over de evaluatieopzet 

kunt u mailen naar info@regioan.nl of contact opnemen met Henk van den Berg 06-46737374. 

 

Wij zien uit naar een grote deelname en een interessant gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Vijlder 

lector van het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak 
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