Derde radenbijeenkomst Versterking samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen
Maandag 6 juli vond de derde radenbijeenkomst plaats in het kader van de Versterking
samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen. Een bijzondere radenbijeenkomst dit keer; in verband
met de coronamaatregelen werd het een digitale bijeenkomst waarbij de stuurgroep live optrad
in een uitzending vanuit het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.
De uitzending werd afgetrapt door Lucien van Riswijk, voorzitter van de stuurgroep en burgemeester
van Zevenaar. Hij benadrukte nogmaals het belang van samenwerking en prees het digitale initiatief.
De burgemeesters van Nijmegen en Arnhem - Hubert Bruls en Ahmed Marcouch - hielden vervolgens
een warm pleidooi voor de samenwerking zoals deze nu voorbereid wordt. Zij stipten aan dat de regio
een enorme potentie heeft en dat er in gezamenlijkheid veel beter positie gepakt kan worden richting
Den Haag en Brussel. Ook wezen zij op de urgentie om de handen ineen te slaan: er liggen enorme
opgaven die je alleen goed aan kunt pakken door samen te werken.
Vragen
Ondertussen hadden zo'n 50 raadsleden uit de gehele regio ingelogd en volgden de uitzending vanuit
de huiskamer. Vragen konden gesteld worden via de chatfunctie en daar werd goed gebruik van
gemaakt. Zo vroegen raadsleden zich af hoe de democratische legitimering gewaarborgd werd en hoe
de lobby richting Brussel en Den Haag opgezet gaat worden. De overige leden van de stuurgroep
(Nick Derks, Wijchen; Helga Witjes, Lingewaard, Jasper Verstand, Renkum en kwartiermaker JanHerman de Baas) gaven in de studio antwoord op deze en andere vragen.
Na anderhalf uur werd de uitzending afgesloten met de conclusie dat het proces goed op koers ligt en
dat er veel draagvlak is voor de manier waarop de samenwerking vormgegeven wordt.
Inhoud
Er leven nog wel veel vragen over de inhoud van de opgaven: hoe worden de breed geformuleerde
opgaven verder geconcretiseerd en zit er voldoende in voor alle gemeenten? Deze zomer wordt door
ambtelijke werkgroepen hard gewerkt aan concretisering van de opgaven. De resultaten worden na de
zomer voorgelegd en besproken; wanneer en hoe dat gebeurt moet door de stuurgroep nog besloten
worden.
Terugkijken
De gehele radenbijeenkomst is terug te kijken via deze link
https://nightlifeproductionsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/onedrive_nightlife_nl/ETFeIw9IX2REiE24PcXNpToBpYRnrzRrL_7wSWKBFcddw?e=mufVq5
Een aantal kijktips:
7.00 Bruls en Marcouch spreken over de kracht van de regio
14.00 Bruls en Marcouch over het profiel: groene metropoolregio
18.30 Bruls en Marcouch over transparantie richting de gemeenteraden
Vanaf 40.00: overige leden stuurgroep
45.00: stuurgroep over de structuur van de lobby
48.00 stuurgroep over transparantie richting raden
57.00 stuurgroep over de kosten

Rest ons u namens de gehele stuurgroep en het ambtelijk kernteam een geweldige zomervakantie toe
te wensen en we zien u graag weer na de zomervakantie.

