BEGROTING 2019
Eerste begrotingswijziging 2019

Gezonde groei

Begroting is vastgesteld in Algemeen Bestuur op 20 juni 2018.
1e wijziging vastgesteld op 12 december 2018.

1. Aanleiding
De aanleiding voor de eerste wijziging van de begroting 2019 is tweeledig:
- in de vastgestelde begroting 2019 was geen rekening gehouden met een bijdrage van € 1.00 per
inwoner van de gemeenten Montferland, Westervoort en Zevenaar voor The Economic Board.
Conform raadsbesluiten in 2015 hadden deze gemeenten de gevraagde bijdrage voor 3 jaren
toegezegd. Inmiddels is besloten de bijdrage aan The Economic Board voor 2019 te continueren.
De post 'Gemeentelijke bijdrage' alsook de post 'Stichting Economic Board' is verhoogd (€ 94.100).
- In het Algemeen Bestuur van 4 oktober 2018 is het verzoek behandeld van het Voorzittersoverleg
om de ondersteuning van de 4 PFO's op een adequate wijze te organiseren en de kosten collectief
te dragen kosten en deze via de begroting van de Regio te laten lopen. De brief is als bijlage
bijgevoegd.
De conclusie van het overleg was dat in het eerstvolgend overleg de formele besluiten genomen
kunnen worden. Met deze eerste wijziging van de begroting worden de benodigde middelen voor de
financiering van 4 PFO's secretarissen (€0,30 per inwoner) verwerkt in de begroting.
Daarmee wordt de inwonerbijdrage voor 2019 gesteld op € 1,88.
2. Eerste begrotingswijziging 2019
Opgesteld conform de Notitie Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk
Orgaan (juli 2015).

Begroting 2019 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
Inclusief Eerste begrotingswijziging
ONTVANGSTEN
Gemeentelijke bijdrage

€

UITGAVEN
1.463.557,44 Stichting Economic Board
Bureau Brussel
Bureau Regio
Regiodag
Communicatie
Overige kosten
PFO-secretarissen

Totaal ontvangsten

€

bedrag per inwoner
inwoneraantal 1-1-2018

€

1.463.557,44 Totaal uitgaven

1,88
778.488

Toelichting
Gemeentelijk bijdrage: aantal inwoners per 1 januari 2018 keer € 1,88.
Economic Board: aantal inwoners per 1 januari 2018 keer € 1,00.
Nieuwe post PFO-secretaressen: aantal inwoners keer € 0,30.

€ 778.488,00
€ 298.000,00
€ 131.760,00
€ 11.000,00
€
6.000,00
€
4.763,04
€ 233.546,40
€1.463.557,44

Bijlage 1 - Brief Voorzittersoverleg

De Colleges van de 18 deelnemende gemeenten in het
GO Regio Arnhem Nijmegen

Datum

: 29 augustus 2018

Uw kenmerk

: -

Ons kenmerk

: --

Contactpersoon

: Henk van den Berg

Telefoonnummer

: 06-46737374

Onderwerp: Financiering PFO-secretarissen

(vanaf 2019)
Geacht College,
Aanleiding.
Op 20 juni jl. heeft het Bestuurlijk Overleg de begroting 2019 vastgesteld en daarmee is de
inwonerbijdrage voor 2019 bekend. De conceptbegroting was medio april aan de gemeenten
toegezonden. Bij de behandeling van de begroting in het Bestuurlijk Overleg zijn de ontvangen
zienswijzen van de gemeenten betrokken.
Ter vergadering bleek dat bij een aantal gemeenten onduidelijkheid was ontstaan over de brief van de
Kring van gemeentesecretarissen (hierna: Kring) van 4 mei 2018 aan de 18 colleges en de betekenis
hiervan voor de hoogte van de inwonerbijdrage 2019.
Het Voorzittersoverleg heeft op 2 juli jl. de conclusie getrokken dat het wenselijk is de colleges nader
te informeren over het verzoek van de Kring en eventuele vervolgstappen.
Wat is het verzoek van de Kring?
De Kring heeft zich de afgelopen maanden, hiertoe uitgenodigd door het Algemeen Bestuur van de
regio, gebogen over haar rol in de regionale samenwerking.
Zo hebben de Kringleden de vraag gesteld welke organisatie er nodig is voor facilitering van de
regionale samenwerking en de 4 PFO's. Zij concludeerden dat het moment daar is om dit op een
toekomstbestendige wijze te regelen. De Kring heeft moeten constateren dat de huidige manier van
werken onvoldoende de ambities van een PFO en daarmee de regio ondersteunt. Samenwerken vraagt
om een effectieve ondersteuning van de bestuurders en het ambtelijk platform.
De gemeentesecretarissen hebben in Mook de afspraak gemaakt dat er een einde komt aan het gebruik
dat een PFO-voorzitter zijn/haar eigen secretaris 'regelt'. Ingaande 2019 wordt de PFO-secretaris, op
basis van een op te stellen taakomschrijving (0,4 fte) uit de regio geworven. Hiermee is de
basisondersteuning voor een PFO geborgd. Onderdeel van de afspraak is verder dat de lasten collectief
gedragen worden en dus niet langer door een enkele gemeente (de lasten van een PFO secretaris
worden sinds de start in 2016 gedragen door de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Arnhem). De
bijdrage van de gemeenten is ook hier op basis van het inwoneraantal.
De gemeenten waar de PFO-secretaris werkt ontvangt voortaan een vergoeding. De functie van
secretaris is daarmee ook bereikbaar geworden voor alle medewerkers van de 18 gemeenten.
Het verdient de voorkeur de benodigde middelen op te nemen in de Regiobegroting 2019. Daarmee
worden de kosten transparant gemaakt. Deze afspraak vraagt om een formele bijstelling van de
inwonerbijdrage voor 2019 (€ 0,30) door het Algemeen Bestuur. Deze oplossing verdient, aldus de
Kring, de voorkeur boven het elders stallen van een budget.

De Kring moest constateren dat in de conceptbegroting 2019 van de Regio de kosten van 4 PFOsecretarissen niet waren opgenomen. Het aanbieden van een gewijzigde conceptbegroting 2019 zou op
procedurele problemen stuiten. Om die reden heeft de Kring er, na overleg met de Regio, voor
gekozen de colleges rechtstreeks schriftelijk te benaderen met het verzoek de gevraagde
inwonerbijdrage voor 2019 met € 0,30 te verhogen.
Stand van zaken besluitvorming.
Een aantal gemeenten heeft de brief betrokken bij de behandeling van de conceptbegroting 2019
waarvan de helft van de gemeenten hebben ingestemd met het voorstel van de Kring. Zij steunen de
afspraak om het secretariaat van de PFO's op een adequate wijze te organiseren en de collectief te
dragen kosten via de begroting van de Regio te laten lopen. Bij een aantal gemeenten is dit om diverse
redenen niet gelukt of buiten behandeling gelaten.
Overweging.
Met het Algemeen Bestuur is het Voorzittersoverleg content dat de Kring zich gebogen heeft over haar
rol bij de huidige regionale samenwerking en dat zij voorstellen heeft gedaan over o.m. onderwerpen
als governance en menskracht en middelen om daarmee de samenwerking beter te faciliteren. Het
Kringvoorstel om de ondersteuning van de PFO's op een eenvoudige en deugdelijke wijze, op basis van
regionale solidariteit, te regelen past hierin. Dit voorstel vraagt om een collectief unaniem standpunt.
Verzoek.
Wij doen een beroep op de colleges, die nog geen besluit hebben kunnen nemen, de gevraagde
verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,30 (ingaande 2019) te honoreren. Graag vernemen wij of u
daartoe bereid bent. Nadere informatie over dit verzoek kan uw secretaris, als lid van de Kring, u
verstrekken.
Het voorzittersoverleg spreekt de wens uit dat het voorstel van de Kring regiobreed wordt
ondersteund. Indien deze steun niet aanwezig is, zal het Voorzittersoverleg de Kring moeten vragen te
onderzoeken op welke wijze de door de Kring voorgestelde ondersteuning van de 4 PFO's, buiten de
Regiobegroting om, te realiseren is.
Op donderdag 4 oktober a.s. vindt het eerstvolgend Bestuurlijk Overleg plaats. Wij hopen voor deze
vergadering het standpunt van de betrokken gemeenten te vernemen zodat een bijgestelde begroting
2019 kan worden vastgesteld.
Bijgevoegd is het document dat op 20 juni jl. is aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg met het
overzicht van de (voorlopige) standpunten omtrent de hoogte van de inwonerbijdrage 2019. Deze brief
wordt aangeboden aan alle 18 colleges. Het verzoek is gericht aan die gemeenten die nog geen
definitief standpunt hebben ingenomen over het voorstel van de Kring.
Namens het Voorzittersoverleg van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Regio Arnhem Nijmegen.

Henk van den Berg
secretaris

Bijlage 2 - inwoneraantallen
Regiogemeenten
Arnhem
Berg en Dal
Beuningen
Doesburg
Druten
Duiven
Heumen
Lingewaard
Montferland
Mook en Middelaar
Nijmegen
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rozendaal
Westervoort
Wijchen
Zevenaar
Bron: CBS

Januari 2018
157.243
34.687
25.802
11.330
18.740
25.447
16.462
46.368
35.655
7.774
175.839
47.493
31.291
43.511
1.581
15.031
40.820
43.414

778.488

gemeente

doesburg
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