
Versterking Regionale Samenwerking Arnhem- Nijmegen 

 

 

WEEK VAN DE REGIO 
 

 

12 november – Wijchen, Mozaïek 

13 november 

 

 

14 november – Arnhem, IPKW 

15 november 

 



Een prachtige regio, en er gaan veel dingen goed.  

Maar:  Wie legt de hand aan de ploeg? 

  Wie neemt de telefoon op? 
 

• Niet één agenda; één lobby; één verhaal – Niet serieus genomen 

• Aansluiting bij provincie, Rijk, Europa problematisch 

• We kunnen niet vlot reageren op partners en andere overheden 

• Samenwerking leidt niet tot voldoende resultaat en tevredenheid 

  vaak bestuurlijke drukte (of berusting…) 

• Gekozen governance is vooral gericht op afstemming 

  daadkracht ontbreekt; efficiency gezocht 

• Samenhang en integraliteit ontbreekt 

 

Kortom: we missen kansen! 

 



Regionaal 
 

 

Subregionaal 
 

 

L o k a a l 

De Maatschappelijke Opgaven? De Netwerk-Alliantie? 

       Het Gebied: 

Synergie - van Delen 

 VISIE   AGENDA   WERKWIJZE  



 

  DURVEN POSITIONEREN 

  IN NATIONAAL PERSPECTIEF  

 

  ‘CONTACTADVERTENTIE’ 

 

 

  AMBITIEUS DOEL FORMULEREN 

 

 VISIE  



 

   REGIO-MOZAIEK: 

   SYNERGIE VAN DELEN 

 

   DIVERS & HERKENBAAR 

   VOOR ALLE DEELNEMERS 

 

 VISIE  



Regionale economie 

Investeringsagenda / Bestuursakkoord 
- Health, Hightech, Food & Energy 

- Duurzaamheid; Bruisende regio; Lobby; Arbeidsmarkt; Acquisitie 

Regionaal Programma werklocaties 
 

Strategische woonagenda 

Leefomgeving/ Vestigingsklimaat 

 
Bereikbaarheid en mobiliteit 
- Samenwerkingsagenda fiets 

- Treinverbinding Frankfurt 

- Actieplan hoogwaardige OV corridors 

- Meerjarenprogramma Slim & Schoon Onderweg 

 

Routekaart Energietransitie 

Regionale Energietransitie 

Bestaande samenwerking binnen G.O. 

Economie 
 

 

 

 

 

Wonen 
 

 

 

Mobiliteit 
 

 

 

 

 

Duurzaamheid 

Bestaande samenwerking buiten G.O. 

Afval; Milieu 

Werkbedrijf 

Sociaal domein 

ICT 

Doelgroepenvervoer 
…. 

 AGENDA  



Mandaat en bevoegdheden? 

- Slagvaardig samenwerken aan maatschappelijke opgaven (?) 

- Uitvoerings-allianties met ‘quadruple’aansturing op maat van deelnemers (?) 

- Geen regiobestuur met eigen beleidsontwikkeling (?) 

- Geen overdracht gemeentelijke bevoegdheden (?) 

- Mandaat in opdrachten: budgetten, uitvoeringstaken en lobby (?) 

- Regionaal portefeuillehouders als bestuurlijk opdrachtgever (?) 

Gezamenlijke inzet 

- Inzet in programma’s ‘in kind’ – alleen compensatie als onevenwichtig (?) 

- Faciliterend netwerkbureau structureel financieren (?) 

 

Samenwerkingsprincipes? 

- Netwerk-Alliantie: vrijwillige participatie op gedeelde regionale opgaven (?) 

- Netwerk-Alliantie: overheids- & maatschappelijke partners (?) 

- Toegevoegde waarde van en voor iedere deelnemer (?) 

- Eigenbelang legitiem, maar solidariteit ipv verdelende rechtvaardigheid (?) 

- Participatie; Zeggenschap; Financiën - congruent laten zijn (?) 

- Overheidsparticipatie funderen in raadsbeslissingen (?) 

 WERKWIJZE  



Huidig ‘Gemeenschappelijk Orgaan’ (sinds 2016) 

- Overlegvorm op consensus (geen bevoegdheden) 

- Afstemming portefeuillehouders (met diverse acties) 

- Geen eigen organisatie/ bureau 

Oude Stadsregio (2006-2015) 

- Wettelijke basis; middelen en bevoegdheden 

- Eigen regionale beleidsontwikkeling 

- Regioraad kon bindende besluiten nemen 

- Eigen bureau: 34 fte 

 WERKWIJZE  

Eerste beelden nieuwe organisatievorm tot nu toe: 

                Opgavegericht Samenwerken 
- Programmatische Netwerk-Alliantie, op regionale opgaven? 

- Geen bevoegdheidsoverdracht, wel mandaat pfhs in opdrachten? 

- 18 Raden accorderen opdrachten in Samenwerkingsprogramma? 

- Regiocommissie met adviesrol tbv 18 raden én regiobestuurders? 

- Faciliterend bureau (10 fte) + inzet capaciteit ‘in kind’? 



Gezamenlijke besluitvorming 

Schakelen op ‘Raden-Participatieladder’: 
 

- Opdrachtverlening door 18 colleges of 18 raden (met uitvoeringsmandaat) 

- Verantwoording achteraf, aan de 18 colleges of 18 raden 

- Peiling onder raadsleden (digitaal, bijeenkomsten, platform) 

- Platform met informatierecht en resoluties (moties, pré-adviezen) 

- Regiocommissie, adviserend aan bestuur én raden 

- Beeldvorming-Oordeelsvorming in regiocommissie; Besluit in raden 

- Overdracht (bepaalde) bevoegdheden aan Bestuur/ Regiocommissie 

 

Schakelen in de opdracht (of op aangeven van Regiocommissie?) 

 WERKWIJZE  

Eerste beelden nieuwe organisatievorm tot nu toe: 

                Opgavegericht Samenwerken 
- Programmatische Netwerk-Alliantie, op regionale opgaven? 

- Geen bevoegdheidsoverdracht, wel mandaat pfhs in opdrachten? 

- 18 Raden accorderen opdrachten in Samenwerkingsprogramma? 

- Regiocommissie met adviesrol tbv 18 raden én regiobestuurders? 

- Faciliterend bureau (10 fte) + inzet capaciteit ‘in kind’? 



Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking 

      permanent - Opdrachtgever volgt proces 

Betrokkenheid Colleges B&W 

          april 2019 - Doorzenden Discussienotitie 

       15 november 2019 - Bestuurders in Atelier (‘Week van de Regio’) 

   januari 2020 - College Ontmoet over Concept-voorstellen 

Drie intergemeentelijke radenbijeenkomsten 

               21 oktober 2019  - Raadsleden geven input aan proces 

          2 december 2019 - Discussie over dilemma’s/ 1e richtingen 

             20 januari 2020 - Afstemming voor besluitvorming in raden 

Besluitvorming in de lokale raden 

              maart/ april 2020 - Voorstel ter besluitvorming in raden 

 PROCES  

Week van de Regio’s 

 - Alle expertise inzetten 

 - Projectteam-duo’s formuleren opbrengst/ voorstellen stuurgroep, colleges en raden 

Ambtelijke terugkoppeling & Verder werken 
       december/ januari  - Uitwerking in afstemming met diverse experts 

   - Tweede ronde waar nodig (Agenda?) 

                          januari  - Brede regionale oploop Regiocoördinatoren + anderen 

    (vervolg Elst-bijeenkomst september) 


