Bundel van de Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio van 13 januari 2021

0.1.0

Opening en welkom
De ledenlijst werd als nazending toegevoegd.
0 Agenda Algemeen Bestuur woensdag 13 januari 2021.pdf
ledenlijst AB Groene Metropoolregio.pdf

0.1.1

Insprekers
Bijgevoegd is een ingekomen stuk.
agendpunt 1a 05012021 Brief Ramon Barends met bijlage.pdf

0.2.0
0.3.0
0.4.0
0.5.0
0.6.0

Formeel vaststellen van het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Aanwijzen van een voorzitter van het Algemeen Bestuur
Aanwijzen van een vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur
Kiezen van het 3e lid van het Dagelijks Bestuur
Benoemen van dhr. A. Joustra als interim-directeur
Voorgesteld wordt dhr. A. Joustra te benoemen als interim-directeur voor de periode 15 december 2020 tot 1
juli 2021.
Nadere regelingen op grond van gemeenschappelijke regeling (GR) | betrekken van gemeenteraden bij nog
vast te stellen documenten
In de bijlage treft u een procesvoorstel.
Agendapunt 7 Betrokkenheid raden bij documenten.pdf

0.7.0

0.8.0

Ingediende moties
Als bijlage treft u de moties (21) die door de 17 gemeenteraden zijn aangenomen. Deze zijn gegroepeerd en
voorzien van een kort advies. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een (voorlopig) standpunt in te nemen.
agendapunt 8 bijlage.pdf
agendapunt 8 Ingediende moties.pdf

0.9.0

1.0.0

1.1.0

Toetreding gemeente Beuningen
De gemeenteraad van Beuningen behandelt op 26 januari 2021 de voorstellen van de Stuurgroep
Versterking. In de eerst volgende vergadering van uw AB op 24 februari krijgt u een voorstel voorgelegd
waarna de gemeentelijke besluitvorming voor de Gemeenschappelijk Regeling met 18 gemeenten start.
Voorgesteld wordt als randvoorwaarde aan deelname van de gemeente Beuningen te besluiten dat
Beuningen vanaf 1 januari 2021 aan haar (financiële) verplichtingen voldoet.
Besluiten tot het Instellen van de regioagendacommissie (conform art. 15 GR) | regeling van de taken en
bevoegdheden van deze commissie
Besluit is tweeledig. De formele instelling van de Regioagendacommissie én de regeling van de taken en
bevoegdheden. Voorgesteld wordt het 1e formeel te doen. Alvorens tot vaststelling van de (nog op te stellen)
regeling en taken over te gaan wordt geadviseerd het advies van de regioagendacommissie hierbij te
betrekken. Dit ook mede gelet op de inhoud van de ingediende moties (zie agendapunt 8).
Vaststellen van de begroting 2021
De begroting is een primitieve begroting en is identiek aan de begroting uit het bedrijfsplan dat eerder dit jaar
aan de colleges is aangeboden. Zie bijlage.
Agendapunt 11 Begroting 2021.pdf

1.2.0

Benoemen van de 5 bestuurlijk opdrachtgevers (artikel 9 lid 2)
Het voorstel is bijgevoegd.
Agendapunt 12 Benoemen bestuurlijk trekkers.pdf

1.3.0

Bespreken planning uitwerking opgaven | regionale agenda 2022
In de periode tot 7 april 2021 ligt er een grote opgave voor de 5 opgaveteams (bestuurlijk trekker,
opgavemanager, regieteam en ambtelijk opdrachtgever). Directeur Anne Joustra zal het proces schetsen tot
dat moment.
Voortgang Bestuursakkoord Regio Arnhem Nijmegen-provincie Gelderland-The Economic Board
Burgemeester Van Riswijk, vertegenwoordiger van de regio in het bestuurlijk begeleidingsteam en directeur
Anne Joustra praten u bij
Vaststellen van het vergaderschema 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Zie bijlage.
agendapunt 15 jaarkalender 2021 Groene Metropool.xlsx

1.4.0

1.5.0

1.6.0

Rondvraag

1.7.0

Sluiting

0.1.0 Opening en welkom
1 0 Agenda Algemeen Bestuur woensdag 13 januari 2021.pdf

Agenda Algemeen Bestuur woensdag 13 januari 2021
Aanvang: 13.00 uur.
Locatie: gemeentehuis van Rheden te De Steeg.
Voorzitter: burgemeester L. van Riswijk, voorzitter Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking.
Hij opent de vergadering en draagt na agendapunt 3 het voorzitterschap over.
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden. De vergaderstukken zijn te vinden op de website
www.regioan.nl.
AGENDA
1. Opening en welkom
1a. Insprekers
Bijgevoegd is een ingekomen stuk.
Deel 1

| constituerend (besluitvormend en informatief)

2. Formeel vaststellen van het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
3. Aanwijzen van een voorzitter van het Algemeen Bestuur
4. Aanwijzen van een vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur
5. Kiezen van het 3e lid van het Dagelijks Bestuur
6. Benoemen van dhr. A. Joustra als interim-directeur
Voorgesteld wordt dhr. A. Joustra te benoemen als interim-directeur voor de periode 15 december
2020 tot 1 juli 2021.
7. Nadere regelingen op grond van gemeenschappelijke regeling (GR) | betrekken van
gemeenteraden bij nog vast te stellen documenten
In de bijlage treft u een procesvoorstel.
8. Ingediende moties
Als bijlage treft u de moties (21) die door de 17 gemeenteraden zijn aangenomen. Deze zijn
gegroepeerd en voorzien van een kort advies. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een (voorlopig)
standpunt in te nemen.
9. Toetreding gemeente Beuningen
De gemeenteraad van Beuningen behandelt op 26 januari 2021 de voorstellen van de Stuurgroep
Versterking. In de eerst volgende vergadering van uw AB op 24 februari krijgt u een voorstel
voorgelegd waarna de gemeentelijke besluitvorming voor de Gemeenschappelijk Regeling met 18

gemeenten start. Voorgesteld wordt als randvoorwaarde aan deelname van de gemeente Beuningen
te besluiten dat Beuningen vanaf 1 januari 2021 aan haar (financiële) verplichtingen voldoet.
10. Besluiten tot het Instellen van de regioagendacommissie (conform art. 15 GR) | regeling van de
taken en bevoegdheden van deze commissie
Besluit is tweeledig. De formele instelling van de Regioagendacommissie én de regeling van de taken
en bevoegdheden. Voorgesteld wordt het 1e formeel te doen. Alvorens tot vaststelling van de (nog op
te stellen) regeling en taken over te gaan wordt geadviseerd het advies van de regioagendacommissie
hierbij te betrekken. Dit ook mede gelet op de inhoud van de ingediende moties (zie agendapunt 8).
Deel 1a.

| financiën (besluitvormend)

11. Vaststellen van de begroting 2021
De begroting is een primitieve begroting en is identiek aan de begroting uit het bedrijfsplan dat eerder
dit jaar aan de colleges is aangeboden. Zie bijlage.
Deel 2

| met bestuurlijk trekkers 5 opgaven (besluitvormend en informatief)

12. Benoemen van de 5 bestuurlijk opdrachtgevers (artikel 9 lid 2)
Voorstel bijgevoegd.
13. Bespreken planning uitwerking opgaven | regionale agenda 2022
In de periode tot 7 april 2021 ligt er een grote opgave voor de 5 opgaveteams (bestuurlijk trekker,
opgavemanager, regieteam en ambtelijk opdrachtgever). Directeur Anne Joustra zal het proces
schetsen tot dat moment.
14. Voortgang Bestuursakkoord Regio Arnhem Nijmegen-provincie Gelderland-The Economic Board
Burgemeester Van Riswijk, vertegenwoordiger van de regio in het bestuurlijk begeleidingsteam en
directeur Anne Joustra praten u bij.
Deel 3

Afronding

15. Vaststellen van het vergaderschema 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Zie bijlage.
16. Rondvraag
17. Sluiting

Arnhem, 6 januari 2021

1 ledenlijst AB Groene Metropoolregio.pdf

Algemeen Bestuur

Gemeente

Lid

Plaatsvervanger

Arnhem

Burg. A. Marcouch

Weth. J. van Dellen

Berg en Dal

Burg. M. Slinkman

Weth. S. Fleuren

Beuningen

Burg. D. Bergman

Doesburg

Burg. L. van der Meijs

Weth. B. van Veldhuizen

Druten

Burg. C. van Rhee-Oud
Ammerveld

Weth. W. Brink

Duiven

Burg. H. Hieltjes

Weth. G. Tiedink

Heumen

Burg. M. Mittendorff

Weth. F. Eetgerink

Lingewaard

Weth. H. Witjes

Weth. A. Slob

Montferland

Burg. P. de Baat

Weth. W. Gerritsen

Mook en Middelaar Burg. W. Gradisen

Weth. P. Baneke

Nijmegen

Burg. H. Bruls

Weth. M. Esselbrugge

Overbetuwe

Burg. P. Hoytink-Roubos

Weth. W. Hol

Renkum

Burg. A. Schaap

Weth. J. Maouche

Rheden

Burg. C. van Eert

Weth. R. Haverkamp

Rozendaal

Burg. E. Weststeijn

Weth. A. Logemann

Westervoort

Burg. A. van Hout

Weth. H. Breunissen

Wijchen

Burg. M. van Beek

Weth. P. Loermans

Zevenaar

Burg. L. van Riswijk

Weth. N. van Dellen
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0.1.1 Insprekers
1 agendpunt 1a 05012021 Brief Ramon Barends met bijlage.pdf

De regionale lokale besluitenlijsten
December 2020

Ramon Barends
Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen
Januari 2021

2 |

De

regionale

lokale

besluitenlijsten

Arnhem
Politieke Avond: 2 en 9 december.
Raadsvergadering: 16 december.
 Verordening toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020
 Wijziging VGGM begroting 2020
 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Arnhem 2021
 Initiatiefvoorstel Verbod carbidschieten
 Versterking Regionale samenwerking
 Regionale Agenda Arnhem-Nijmegen
 Bestemmingsplan Presikhaaf-Oost
 Bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk
 Schetsontwerp Blauwe Golven
 Debatverzoek Kap 800 bomen en bomenplan
 Huisvesting Lauwergrachtalliantie
 Interpellatie Camping Arnhem
 Arnhemse Armoede Aanpak 2020 e.v.

Berg en Dal
Carrousel: 3 december.
Raadsvergadering: 10 december.
 Versterking Regionale samenwerking
 Zienswijze Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid 2022
 Gedragscode integriteit college, gemeenteraad en carrousel 2020
 Verordening behandeling klachten 2020
 Regionale beleidsnota Wet Inburgering 2021

Beuningen
Samenleving: 30 november.
Ruimte: 1 december.
Financiën en Algemene Zaken: 2 december.
Raadsvergadering: 15 december.
 Krediet vervanging nieuwbouw Dromedaris
 Regionale beleidsnota Wet Inburgering 2021
 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Asdonck
 Herfstnota 2020

Doesburg
Maatschappelijke Ontwikkeling/Financiën: 1 december.
VROM: 2 december.
Raadsvergadering: 17 december.
 Begrotingsbijstellingen 2020
 Belastingen 2021
 Eindejaarstoespraak van de nestor

Druten
Bijzondere raadsvergadering over de bestuurlijke toekomst: 1 december.
 Resultaten draagvlakonderzoek fusie Druten met Wijchen

December

2020

| 3

RTG/Voorbereidende vergadering: 3 december.
Raadsvergadering: 16 december.
 Integrale visie Deest
 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2022
 Najaarsnota 2020

Duiven
Politieke Avond: 3 december.
 Afwegingslocaties woningbouw Duiven.
Raadsvergadering: 8 december.
 Wijziging VGGM begroting 2020
 Najaarsnota 2020
 Versterking Regionale samenwerking

Heumen
Beeldvormende avond over de Omgevingsvisie: 2 en 3 december.
Oordeelsvormende avond: 10 december.
Raadsvergadering: 17 december.
 Regionale beleidsnota Wet Inburgering 2021
 Versterking Regionale samenwerking
 Aan- en verkoop gronden Antonius Abt-kerk Malden
 Motie vreemd aan de orde ‘nascheiding afval onderzoeken’ (DGH/D66/CDA/VVD)

Lingewaard
Politieke Avond: 3 december.
Raadsvergadering: 10 december.
 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021
 Versterking Regionale samenwerking
 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
 Nota Lingewaard herstelt stap voor stap
 Debatverzoek B’06 en PvdA Caravanstallingen Rietkamp

Montferland
Politieke Avond: 3 december.
Raadsvergadering: 3 december.
 Gemeenschappelijke Regeling Laborijn wijzigen
 Belastingverordeningen.
 Moties vreemd over Vrachtverkeer in Kilder (PvdA), Cultuurgeld in Coronatijd (CDA) en
Toezicht openbare ruimte (PvdA)
Politieke Avond: 17 december.
Raadsvergadering: 17 december.
 Koersbepaling Regionale samenwerkingen Montferland
 Beleidsplan Recreatie en Toerisme.
 APV-wijziging rondom carbidschieten
 Rapport Rekenkamer Omgevingswetproof participatiebeleid
 Versterking Regionale samenwerking
 Motie vreemd over DocksNL2 (D66, LBM, CDA en VVD).
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De

regionale

lokale

besluitenlijsten

Mook en Middelaar
Samenleving/Grondgebied: 8 december.
Financiën: 9 december.
Raadsvergadering: 16 december.
 Regionale beleidsnota Wet Inburgering 2021
 Verschillende belastingverordeningen 2021
 Najaarsrapportages 2020

Nijmegen
Politieke Avonden: 2 en 9 december.
Raadsvergadering: 16 december.
 Regionale Agenda Arnhem-Nijmegen
 Wijkverwarmingsplan Hengstdal
 Belastingverordeningen
 Bestemmingsplan Stationsomgeving
 Actualisering referendumverordening
 Wijziging GR Park Lingezegen
 Eurogames 2022
 Subsidie GGD Geweld hoort nergens thuis/Welkomen wijk
 Debatverzoek PvdDieren en VNN Montainbiketrail Westermeerwijk

Overbetuwe
Politieke Avond met Raadsvergadering: 8 december.
 RTG Speelbeleid
 Rekenkamerrapport ‘Ruimtelijke initiatieven beoordeeld’
 Belastingverordening
 Versteviging Regionale samenwerking / Regionale Agenda Arnhem-Nijmegen
 Interactiewijzer
 Meerjarenhuisvestingsplan Onderwijs Overbetuwe
 Zonnepark A15
 Ambitiedocument Sociale, slimme en schone mobiliteit 2030
 Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 Overbetuwe

Renkum
Voorbereidende vergadering: 1 en 2 december.
Raadsvergadering: 16 december.
 Centrum Doorwerth
 Verordening Lokale heffingen 2021
 Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2021
 Beeldkwaliteitsplan Vera Eijbershof

Rheden
Voorbereidende vergaderingen: 1 en 2 december.
Oriënterende vergadering: 8 december.
Raadsvergadering: 16 december.
 Herijking dienstverleningsvisie Rheden

December

2020
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Voorkeursscenario project Gemeentehuis
APV-wijziging Rheden
Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 Rheden
Delegatie onttrekking wegen aan openbare ruimte (artikel 9 en 11 Wegenwet)
Legesverordeningen en belastingen Rheden 2021

Rozendaal
Commissies en Raadsvergadering: 15 december
 Belastingverordeningen 2021
 Tweede tussenrapportage 2020
 Renovatie openluchttheater De Pinkenburg
 APV-wijziging rondom carbidschieten

Westervoort
Samenleving en Bestuur: 30 november
Ruimte en Financiën: 1 december
Raadsvergadering: 14 december
 Belastingverordeningen 2021
 Samen minder afval: Grondstoffenplan
 Toekomstvisie en transformatieagenda Sociaal Domein
 Najaarsnota 2020
 Herijking minimabeleid Westervoort 2020
 Versterking Regionale samenwerking / Regionale Agenda Arnhem-Nijmegen

Wijchen
Bijzondere raadsvergadering over de bestuurlijke toekomst: 1 december.
 Resultaten draagvlakonderzoek fusie Wijchen met Druten
Raadsvergadering: 1 december.
 Voorbereidingsbesluit Bijsterhuizen.
Informerende vergadering: 3 december.
Commissievergadering: 10 december.
Raadsvergadering: 17 december.
 Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit.
 Omgevingsvisie Berendonck 2020-2030
 Subsidie MeerVoormekaar 2021
 Versterking Regionale samenwerking / Regionale Agenda Arnhem-Nijmegen
 Integrale schuldhulpverlening 2021-2022.

Zevenaar
Samenleving: 1 december, Ruimte: 2 en 10 december en Middelen: 3 december.
Raadsvergadering: 16 en 17 december.
 Belastingverordening 2021 en 2e Voortgangsrapportage 2020
 Wijziging VGGM begroting 2020
 Integraal accommodatieplan
 Motie vreemd aan de orde over bonus medewerkers RDL Covid-19 en Red de bij.
Arnhem, 5 januari 2021.
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De

regionale

lokale

besluitenlijsten

BIJLAGE

Vergaderplanning januari 2021
Arnhem
Raadsvergadering: 13 januari.
Politieke Avond: 20 januari.
Raadsvergadering: 27 januari.

Berg en Dal
Carrouselvergadering: 21 januari.
Raadsvergadering: 28 januari.

Beuningen
Samenleving: 11 januari.
Ruimte: 12 januari.
Financiën en Algemene Zaken: 13 en 19 januari.
Raadsvergadering: 26 januari.

Doesburg
Maatschappelijke ontwikkeling: 12 januari.
VROM: 13 januari.
Raadsvergadering: 28 januari.

Druten
Ronde tafelgesprek: 12 januari.
Raadsvergadering: 26 januari.

Duiven
Politieke Avonden: 5, 12 en 14 januari.
Raadsvergadering: 26 januari.

Heumen
Raadsavond Veilig thuis: 7 januari.
Ruimte: 14 januari.
Bestuur: 21 januari.
Raadsvergadering: 28 januari.

Lingewaard
Informatieavond: 7 januari.
Oriëntatieavond: 14 januari.
Politieke Avond: 21 januari.
Raadsvergadering: 28 januari.

Montferland
Politieke Avond en Raadsvergadering: 14 januari.

December

2020
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Mook en Middelaar
Samenleving: 19 januari.
Grondzaken: 20 januari.
Raadsvergadering: 28 januari.

Nijmegen
Politieke Avonden: 6 en 13 januari.
Raadsvergadering: 27 januari.

Overbetuwe
Voorronden: 12, 13 en 26 januari.
Raadsvergadering: 26 januari.

Renkum
Raadsontmoeting: 5 en 6 januari.
Raadscommissie: 12 en 13 januari.
Raadsvergadering: 27 januari.

Rheden
Voorbereidende vergadering: 12 januari.
Raadsvergadering: 26 januari.

Rozendaal
Geen vergaderingen.

Westervoort
Samenleving en Bestuur: 11 januari.
Ruimte en Financiën: 12 januari.
Raadsvergadering: 25 januari.

Wijchen
Informatieve vergadering: 7 januari.
Commissievergadering: 14 januari.
Raadsvergadering: 28 januari.

Zevenaar
Samenleving: vervalt.
Ruimte: 13 januari.
Middelen: vervalt.
Raadsvergadering: 27 januari.

Regio Arnhem Nijmegen
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13 januari:
Constituerend beraad (algemeen bestuur)
21 januari:
Stakeholderbijeenkomst RES

De

regionale

lokale

besluitenlijsten

0.7.0 Nadere regelingen op grond van gemeenschappelijke regeling (GR) | betrekken van gemeenteraden bij nog vast te stellen documenten
1 Agendapunt 7 Betrokkenheid raden bij documenten.pdf

Agendapunt 7.
Onderwerp: Nadere regelingen op grond van gemeenschappelijke regeling (GR) |
betrekken van gemeenteraden bij nog vast te stellen documenten.
Gevraagd besluit
AB-leden de mogelijkheid geven om over de volgende documenten hun raad te raadplegen:
- het informatieprotocol (onderdeel van het Reglement van Orde voor het AB);
- de toetredingsregeling en uittredingsregeling;
- de spelregels toetreding en uittreding aan een reeds gestarte opgave.
Deze documenten worden in concept in de AB vergadering van 24 februari 2021 vastgesteld en na
het (eventueel) consulteren van de gemeenteraden, in de AB vergadering van 19 mei 2021 definitief
vastgesteld.
Op grond van de gemeenschappelijk regeling (GR) dient uw AB een aantal reglementen van orde (AB
en DB) en (financiële) verordeningen, richtlijnen en mandaten vast te stellen. Het opstellen van deze
regelingen wordt nu door het regiobureau (in opbouw) opgepakt en worden in de komende
maanden aan u voorgelegd.
Tijdens de behandeling van de voorstellen van de Stuurgroep in de gemeenteraden zijn In meerdere
raden vragen gesteld over de invloed van de gemeenteraad op de inhoud van de stukken die door
het AB worden vastgesteld. Het gaat hierbij om de volgende documenten:
- het Reglement van Orde voor het AB, waarvan ook het informatieprotocol deel uit maakt;
- de toetredingsregeling en uittredingsregeling;
- de spelregels toetreding en uittreding aan een reeds gestarte opgave.
Voor al deze documenten is in de GR bepaald dat het AB ze vaststelt.
Om het draagvlak voor én het vertrouwen in de Regio Arnhem Nijmegen bij raadsleden te vergroten,
wordt voorgesteld de raden mee te nemen bij de voorbereiding van de documenten. Op basis van de
conceptdocumenten kunnen zij het AB lid van de betreffende gemeenten hun inbreng meegeven.
Hiervoor wordt het Reglement van Orde gesplitst in een praktisch deel (t.a.v. de vergaderingen van
het AB) en het informatieprotocol. Alleen het informatieprotocol wordt voorgelegd aan
gemeenteraadsleden.
Daarnaast zou ook de regioagendacommissie gevraagd kunnen worden uw AB hierover te adviseren.
Concreet betekent dit de volgende werkwijze:
- In de 2e AB vergadering, op 24 februari 2021, worden bovengenoemde documenten in concept
vastgesteld;
- Vervolgens kunnen AB-leden bepalen of én hoe zij deze concepten aanbieden aan de gemeenteraad
voor consultatie. De raadsleden kunnen opmerkingen meegeven aan het AB lid;
- In de 4e vergadering, op 19 mei 2021, worden bovengenoemde documenten vastgesteld.

Algemeen Bestuur 13 januari 2021

0.8.0 Ingediende moties
1 agendapunt 8 bijlage.pdf

groene
metropool regio
arnhem nijmepn

Aangenomen moties
(en amendement)

Algemeen Bestuur 13 januari 2021
Agendapunt 8

Inhoud:
Arnhem 5
Berg en Dal 1
Doesburg 1
Duiven 2
Heumen 1
Lingewaard 1
Nijmegen 3
Renkum 1
Rheden 3
Westervoort 1 (+ 1 amendement)
Wijchen 1
Zevenaar 1

Algemeen Bestuur 13 januari 2021

Bij elkaar op

16 december 2020

Bij de bespreking van

Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en
Regionale Agenda Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen

Motie van

Giovanni Visser - PvdA
Lea Manders - Arnhem Centraal

Titel van de motie

Een democratische regio

Nummer
Zaaknummer

20M328
507251

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 december 2020
een besluit te nemen over het raadsvoorstel Versterking regionale samenwerking ArnhemNijmegen.
De aanleiding is de gemeenschappelijke regeling waarin de invulling van de twee
democratische instrumenten regioagendacommissie en raadsontmoeting niet zijn opgenomen.
Door dit voorstel aan te nemen wordt het college van Arnhem opgeroepen om zich binnen de
gemeenschappelijke regeling (GR) uit te spreken voor een democratische invulling van de
gemeenschappelijke regeling Arnhem-Nijmegen.
Omdat we weten dat:
- De regioagendacommissie niet in de GR voorkomt, maar wel wordt genoemd in art. 15.2
- Niet in de GR is vastgelegd wie in de regioagendacommissie zitten, wie de leden benoemt en
wat de taak en rol is van de commissie
- De raadsontmoetingen niet in de GR genoemd worden
- In Renkum een raadsbrede motie om de regioagendacommissie concreet vast te leggen is
aangenomen
Omdat we vinden dat:
- Democratische legitimiteit van een GR van groot maatschappelijk belang is
- Deze nieuwe GR dé kans is om ook de democratische legitimiteit en rol van de
gemeenteraden in de regio structureel te versterken
- Een concrete invulling van de regioagendacommissie en raadsontmoetingen noodzakelijk is
om daadwerkelijk de rol van de gemeenteraden te versterken binnen de GR

Daarom draagt de gemeenteraad het college op om na inwerkingtreding van de GR de
volgende wijzigingen voor te stellen aan het Algemeen Bestuur om een in die zin gewijzigde
GR ter goedkeuring aan de deelnemende gemeenteraden voor te leggen:
A. De Regeling als volgt aan te passen:
•
Toe te voegen na 15.2:
15.3 De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de raden van Arnhem en
Nijmegen en twee, per overige deelnemende gemeente, aan te wijzen door de betreffende
gemeenteraad.
15.4 De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
15.5 De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van het Algemeen Bestuur.
15.6 Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid ophoudt raadslid van
de vertegenwoordigde gemeente te zijn.
15.7 De regioagendacommissie vergadert in openbaarheid en kent het recht van inspraak voor
bewoners en belanghebbenden.
•

Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7

B. In, het in art. 18.3 van de GR genoemde, Reglement van Orde de, in het
raadsvoorstel genoemde, raadsontmoetingen vast te leggen met een minimale frequentie van
tweemaal per jaar.

Giovanni Visser - PvdA
Lea Manders - Arnhem Centraal
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AANGENOMEN

Gemeenteraad Arnhem
Bijeen
op

16 december 2020

Ter bespreking van

Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en
Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Motie van

Lea Manders - Arnhem Centraal

Titel motie

Regionale samenwerking transparant en toegankelijk

Nummer
Zaaknummer

20M330
507251

De Raad,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
•
•
•

•

Informatie mbt besluitvorming binnen de regio nu niet eenvoudig
en centraal toegankelijk is;
Gemeenteraden geen zicht hebben op eikaars meningen en
voorstellen mbt regionale regelingen;
Dat tot nu toe inwoners niet of niet structureel betrokken zijn
geweest bij de regionale samenwerking en geen of nauwelijks
zicht hebben op regionale samenwerking;
Dat er een regionaal overleg komt met en door raden.

Overwegende dat:
Gebleken is dat de regionale gemeenteraden transparantie een belangrijke voorwaarde
vinden, zowel voor de raden zelf als voor de inwoners;
Er al een (aangenomen) motie uit Nijmegen circuleert met als titel ‘regionale
samenwerking is als een parachute’, die vraagt om meer digitale en fysieke
toegankelijkheid voor inwoners;
Dat het eenvoudig vinden van de relevante informatie daarvoor een voorwaarde is;
Het inrichten van een overzichtelijke en goed toegankelijke website en database een
eerste stap in deze richting is, waardoor raden en inwoners kunnen zien welke stukken
er zijn; welke moties over regionale onderwerpen worden ingediend en wat de
resultaten zijn van besluitvorming.

Verzoekt de colleges en raden:
De faciliteiten aan de regionaal samenwerkende raden te verschaffen/regelen om te komen tot
een regionale en toegankelijke website om te zorgen voor transparantie voor de
gemeenteraden en de inwoners, waarbij ook zichtbaar is welke voorstellen door de
verschillende raden zijn ingediend en zijn aangenomen.

Lea Manders - Arnhem Centraal
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Gemeenteraad Arnhem

AANGENOMEN

Bijeen op

16 december 2020

Ter bespreking van

Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en
Regionale Agenda Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen

Motie van

Tulay Gemici (Groenlinks)
Maarten Venhoek (D66)
Giovanni Visser ( PvdA)
Nico Wiggers (AGP)
Lea Manders (Arnhem Centraal)

Titel motie

Transparante regionale samenwerking

Nummer
Zaaknummer

20M331
507251

De Raad,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
-Veel raadsleden zich zorgen maken over de grip op, en volgbaarheid van de regionale
samenwerking die op afstand plaatsvindt.
-In de bevindingen van de evaluatie van het eerste jaar samenwerking1
Gemeenschappelijke Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen wordt geschreven:

in

het

"Participanten uit alle gremia uiten bezorgdheid over de democratische kwaliteit. Zij ervaren
relatief grote afstand tussen henzelf en het GO/pfo op het vlak van samenwerking en
informatievoorziening. Informatievoorziening schiet tekort, de urgentie en de kansen van
de samenwerking blijven onduidelijk. Raadsleden ervaren soms wat oneigenlijke druk om
maar in te stemmen. ”

Overwegende dat:
-We in deze tijd mogen verwachten dat openbare bijeenkomsten naast fysiek ook digitaal bij te
wonen zijn door geïnteresseerden;
-De regioagendacommissie niet exclusief organisatorisch van aard zal zijn, maar waarschijnlijk
ook het DB zal informeren, zal reflecteren over de kwaliteit van informatie, regionale
bijeenkomsten kan organiseren en meedenkt over de regeling in z’n geheel.

1https://www.regioan.nl/media/20170503-RegioAN-rapportage-eindversie-definitief.pdf

-De ‘opgaven’ de opvolgers zijn van de PFO’s uit de GO. Ze kunnen een uitvoerend en strategisch
karakter hebben dat enige discretie kan rechtvaardigen, maar tevens een openbare agenda me
onderliggende stukken, gevolgd door openbare besluitenlijsten en vastgestelde notulen waa
raden en bewoners eenvoudig kennis van kunnen nemen.

Verzoekt het college
- zich ervoor in te spannen dat de regionale vergaderingen van
regioagendacommissie zowel fysiek als digitaal openbaar toegankelijk zijn.

het AB

en

de

- zich ervoor in te spannen dat de stukken van zowel het AB, het DB als de
regioagendacommissie digitaal beschikbaar en eenvoudig vindbaar zijn op de website van de
Regio. Hierbij er voor te zorgen dat agenda’s en stukken van het AB en de regioagendacommissie
voorafgaand aan bijeenkomsten beschikbaar zijn.
- zich in te spannen voor meer openbaarheid rond de opgaven: de agenda’s en de openbare
stukken van bestuurlijk overleg over de opgaven worden eenvoudig vindbaar op de website van
de regio gepubliceerd, en zodra beschikbaar aangevuld met openbare besluitenlijsten
vastgestelde notulen.

en gaat over tot de orde van de dag
Tulay Gemici (Groenlinks)
Maarten Venhoek (D66)
Giovanni Visser (PvdA)
Nico Wiggers (AGP)
Lea Manders (Arnhem Centraal)
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Gemeenteraad Arnhem

AANGENOMEN
Bijeen
op

16 december 2020

Ter bespreking van

Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en
Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Motie van

Lea Manders - Lea Manders
Giovanni Visser - PvdA

Titel motie

Regionale samenwerking en participatie

Nummer
Zaaknummer

20M347g
507251

De Raad,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende:
•

•

Dat tot nu toe inwoners niet of niet structureel betrokken zijn
geweest bij de regionale samenwerking en geen of nauwelijks
zicht hebben op regionale samenwerking;
Dat de democratische legitimatie bij regionale processen in het
algemeen vaak achterblijft.

Overwegende dat:
Tijdens de bijeenkomsten voor de raden mbt regionale samenwerking er veel zorg is
uitgesproken door de raden over de informatie aan en de positie en rol van de inwoners;
In de voorstellen van de colleges hierover niets is opgenomen, omdat de inspraak
vooraan in het proces bij de individuele raden wordt gelegd;
Het eindvoorstel echter nogal anders kan zijn geworden door de behandeling door de
verschillende raden;
Burgerparticipatie en inspraak hierdoor tussen wal en het schip zou kunnen vallen.
De Regionale Agenda een jaarlijks moment kan zijn om concreet en vernieuwend aan
de slag te gaan met regionale inspraak

Roept het college van Arnhem op om burgerparticipatie binnen de regio Arnhem-Nijmegen te
bevorderen. En dit zo mogelijk te regelen via een paragraaf burgerparticipatie bij de voorstellen
van de regio, door:
1. Een verantwoording op het gevoerde proces, zoals: welke vormen van informeren, inspraak,
participatie of co-creatie zijn toegepast en vanuit welk uitgangspunt en doel zijn deze vormen
gekozen.
2. Een verslaglegging van de inbreng van betrokkenen en de eventuele zienswijzen.
3. Duidelijk te maken wat er met de inbreng wel of niet is gedaan.

Lea Manders - Arnhem Centraal
Giovanni Visser - PvdA

20M347g/p.2

AANGENOMEN

31 Motie "Regionale samenwerking en participatie" (20M347g)

Ö c s

o P r.

o

a “0) st o

CL •D 3

O

ö

V)
c

4)

■ë iü

CN

E

m

•4-' TJ
Ü) >.
=) <

CD
lf)

CO

.2£
D

£

u

£
O

00 ö>
(U
H
>

<D
ux d)
T3
<D
O
o

o
cc
o

tn
U

0)
<D
o 73
<u 0)
00

05
05

+->
O

AANGENOMEN

Gemeenteraad Arnhem
Bij elkaar op

16 december 2020

Bij de bespreking van

Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en
Regionale Agenda Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen

Motie van

Giovanni Visser - PvdA

Titel van de motie

Regionale inzet, lokale verantwoording

Nummer
Zaaknummer

20M355
507251

Onderstaande raadslid stellen de raad voor om in de vergadering van 16 december 2020 een
besluit te nemen over versterking van de regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen.
Omdat we weten dat;
- gemeenteraden niet direct zijn vertegenwoordigd in de regio
- een regioagendacommissie de positie van de raden versterkt binnen de regio
- Het college zelf ook op verschillende wijzen betrokken is binnen de regio: als lid van het
algemeen bestuur (AB) en als deelnemer aan de portefeuillehoudersoverleggen (opgaveteams)
- de raden jaarlijks bij besluitvorming over Regionale Agenda kunnen bepalen aan welke
opgaven de gemeenten deelnemen en welke kaders en prioriteiten voor het komende jaar van
belana ziin
Omdat we vinden dat;
- de raden nu aan zet zijn om hun positie binnen de versterkte regio te verstevigen
- de raad het college ook binnen de regio moet kunnen controleren
- een jaarlijks overzicht de raad meer inzicht geeft in de gepleegde inbreng en lobby van het
college binnen de regio
- dit overzicht bijvoorbeeld als paragraaf in het jaarverslag kan worden opgenomen
Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om:
- jaarlijks een overzicht op hoofdlijnen van de inbreng en ambities van het college in het kader
van de regionale opgaven in het afgelopen jaar aan de raad aan te bieden.

Giovanni Visser - PvdA
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IN

GE M CE NT t

Bergen Dal
Motie

Voorstel:
Onderwerp:

B64
Versterking regio Arnhem-Nijmegen
Regioraadagendacommissie

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen op 10 december 2020;
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat onderdeel van de versterking is de oprichting van een regioagendacommissie;
dat in
-

de carrouselvergadering van 3 december 2020 nadrukkelijk is gesproken over:
De taken van deze commissie;
Desamenstelling;
De wijze waarop deze het beste geregeld kan worden; en
De naam van de commissie.

Dat de discussie leidde tot de volgende vetgedrukte standpunten.
Takenpakket vormgeven in de praktijk
Doel is een commissie die in staat is te zorgen dat de raden zich meer betrokken voelen bij de
versterking AN. In het bedrijfsplan worden daarvoor voorbeeldtaken genoemd. Wij zien dit niet
als een uitputtende opsomming. Voor de hand ligt dat de commissie start met sturing op de pro
cessen, maar na verloop van tijd is het goed dat er een verdieping plaatsvindt en de functie van
deze commissie zich gaandeweg naar de wensen van de raden kan ontwikkelen.
Samenstelling commissie veel kleiner en dus slagvaardiger
De voorgestelde samenstelling leidt tot een commissie van 40 mensen. Wij begrijpen heel goed
dat in de aanloop tot dit voorstel een dergelijk voorstel ontstaan is. Wij vrezen echter dat deze
commissie te omvangrijk is om kordaat te handelen. Wij willen daarom een lans breken voor een
meer slagvaardige commissie bestaande uit 1 vertegenwoordiger per gemeente.
Daarmede verlaten wij het idee van vertegenwoordigers uit oppositie versus coalitie. Wij vinden
dit idee ook niet passen bij duale raden. Ook verlaten wij daarmede het idee dat de grote ge
meenten meer vertegenwoordigers moeten hebben. Juist gelijkheid in deze versterkt de samen
werking.
Juridisch regelen van de commissie op later moment
Bij een geleidelijke ontwikkeling en groei van de commissie is het nog te vroeg om dit uitputtend
op te nemen in de gemeenschappelijke regeling zoals onder andere voorgesteld door de raden
van Renkum en Rheden. Dit betekent dat wij instemmen met de wijze waarop de commissie nu
is opgenomen in de regeling (artikel 15, lid 2 en lid 3) en dat er alle ruimte is om taken, werkwijze
en samenstelling verder uit te werken.
Naam commissie wijzigen in een meer toepasselijke naam

De commissie bepaalt niet de regionale agenda. Voorstel is om een meer toepasselijke naam te
bedenken waarbij meteen duidelijk wordt dat het een commissie bestaande uit raadsleden is.
Verzoekt het college:
1. In de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur aan te geven dat er ruimte moet zijn
voor de commissie om takenpakket en werkwijzen in de praktijk verder te ontwikkelen;
2. Te pleiten voor een slagvaardige en kleinere commissie met 1 vertegenwoordiger per
gemeente;
3. Alhoewel de huidige redactie in de gemeenschappelijke regeling over de regioagendacommissie erg summier is toch daarmede in te stemmen en niet mee te gaan met de mo
ties hierover van o.a. Renkum en Rheden;
4. Samen in de regio een meer passende naam voor deze commissie te bedenken;
5. Deze motie per omgaande ter kennis te brengen aan de 17 andere raden van gemeenten
die blijkens het ontwerp van de nieuwe regeling deel uit gaan maken van de nieuwe rege
ling.
en gaat over tot de orde van de dag.
Indiener(s):
CDA Dave van Loon, Wim Bakker, Nick Bakker en Wilm Janssen;
Polderbreed Ria Barber, Miengske Borremans en Geert Ubbink;
D66 Tessa Vorderman
VOLG Johanna Brouwer en Erik Weijers
GroenLinks Rona Vree, Florian Gödderz en Marjan Verdijk
GVP Hennie Eikholt en Ruud Verstraaten
Voor Berg en Dal Jos Peters en Toon de Jong
GJS Alex ten Westeneind en Arnold Driessen
Sociaal Groesbeek Wiebo Kersten
PvdA Lesley Albers
WD Mechteld ten Doesschate
PARAAF:

RESULTAAT:
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GROENLINKS
Agendapunt 4.1.b
Motie 'Monitor Brede Welvaart als meetlat voor de regio
De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen op 26 november 2020, over het
raadsvoorstel 'Regionale agenda Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen .

Constaterende dat:
1. De Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen in haar visiedocument een nieuwe

2.
3.
4.
5.

profilering van de regio beoogt;
Hierin de nadruk wordt gelegd op een Groene, Circulaire en Ontspannen groeiregio;
De regio zich wil profileren als de Groene Metropool;
Hiertoe een brede regionale agenda is opgesteld,
De raden in de regio zich uitspreken over deze richtingen in hun vergaderingen.

Overwegende dat:
^
.
1. De breedte van de opgaven waar de regio voor staat vraagt om een momtormgsinstrument
dat past bij deze opgaven: bij brede doelstellingen hoort een meetinstrument dat breed
2.

HeTcentraal Bureau voor de statistiek (CBS) de 'Monitor Brede Welvaart' heeft ontwikkeld
als aanvulling op het BBP als maat voor ontwikkeling van de welvaart. De Monitor kijkt met
alleen naar het niveau van de brede welvaart 'hier en nu', maar ook in hoeverre dit streven
naar welvaart een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart 'later') en
op andere landen (brede welvaart 'elders). Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede

3.

welvaart verdeeld is onder bepaalde groepen in de samenleving;
De Monitor Brede Welvaart inmiddels voor de metropoolregio Eindhoven is vertaald in een
regionale monitor. Dit kan als voorbeeld dienen voor andere regio s.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op om:
in het regionale overleg de inzet van de 'Monitor Brede Welvaart' van het CBS als evaluatie
instrument en als basis voor beleidsaanpassingen te bepleiten.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van PvdA/GroenLinks ,
Kees van Immerzeel

MOTIE
Deze motie is AANGENOMEN in de vergadering van 26 november 2020.

Motie 'Monitor Brede Welvaart als meetlat voor de regio

Stemverhouding:
Voor raadsleden PvdA/Groenünks, SP, D66, CDA, de heer

Beijen van Stadspartij Doesburg (10

stemmen)
-e£en' raadsleden VVD, de heren Van Sommeren, Van der

Beek en Schoonhoven van Stadspartij

Doesburg (5 stemmen)

J.B. Voorhof, griffier

Motie 'Monitor Brede Welvaart als meetlat

voor de regio’

GROEN
LIËl'lKS
DUIVEN

'

MOTIE
rex art. 37 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Duiven 2019)

"Verankering democratische legitimatie in GR Regio Arnhem-Nijmegen"
De gemeenteraad van de gemeente Duiven, in vergadering bijeen op 8 december

2020;
kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel "Versterking Regio Arnhem-Nijmegen"
[Z/20/071854/201478701 d.d. 6 oktober 2020] en het bij dit raadsvoorstel behorende
raadsbesluit [Z/20/071854/201478699 d.d. 10 november 2020],
constaterende dat:
het college op 6 oktober 2020 heeft ingestemd met het treffen van een nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
in het raadsvoorstel de democratische legitimering als volgt verwoord wordt:
"De nieuwe GR voorziet in een grotere transparantie en betere aansluiting
en sturingsmogelijkheden voor gemeenteraden.
Er zijn vaste momenten in het jaar waarop raden kunnen sturen en kiezen.
Via raadsontmoetingen blijven raden op de hoogte van de voortgang
van de opgaven. Daarnaast functioneert de raadsagendacommissie als
verbindende communicatieve schakel tussen het regiobestuur en de lo
kale raden. Hierdoor komen de raden beter in positie." [Pagina 4-5 van het
raadsvoorstel]
in de Regeling [bijlage 3 van het raadsvoorstel] de genoemde raadsontmoetin
gen niet genoemd worden;
ook de raadsagendacommissie niet in de Regeling voorkomt, maar er in art. 15.2
wel sprake is van een regioagendacommissie;
blijkens art. 15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie door het Alge
meen Bestuur van de op te richten GR wordt ingesteld;
niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de regioagendacommis
sie, door welk orgaan de leden benoemd worden en wat de taken en verant
woordelijkheden van deze commissie zijn;
tijdens de voorgaande raadsontmoetingen [tweemaal in Lent, tweemaal digi
taal] het beeld is opgeroepen door de betrokken bestuurders dat de Regioagen
dacommissie zou bestaan uit bijvoorbeeld twee raadsleden per participerende
gemeente en deze commissie de verbinding zou vormen tussen de GR en de be
trokken gemeenteraden;
in het verlengde van de laatste radenbijeenkomst op 5 oktober er een aparte ses
sie is geweest waarin vragen van betrokken raden zijn beantwoord
fhttps://www.reaioan.nl/versterkinasproces#raadsvraaenl;
de gemeenteraad alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan het voorliggende
besluit als er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang;
in de art. 17 van de Wet gemeenschappelijke regelingen [verder: Wgr] staat: 'De
regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van het
openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het gemeenschap
pelijk orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of
meerieden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt.";
Pagina 1 van 3

Duiven

GROEN
Llli’IIKS
DUIVEN

-

in de Regeling wel is vastgelegd welke inlichtingen het bestuur van de GR ver
strekt aan de raden, maar niet op welke wijze en daarmee de Regeling in strijd is
met art. 17 van de Wgr;
democratische legitimering van een gemeenschappelijke regeling als de nu voor
liggende als een algemeen belang beschouwd dient te worden;
de Regeling in ten minste één gemeente al is vastgesteld,

overwegende dat;
de nu voorliggende Regeling het juridisch en bestuurlijk kader vormt van de GR en
daarmee bepalend is voor het toekomstig functioneren van de GR;
blijkens de in constatering 8 genoemd antwoordsessie het oogmerk van de rege
ling is dat de raden structureel betrokken blijven bij het functioneren van de GR;
in de Regeling, in tegenstelling tot de suggestie uit het raadsvoorstel, democrati
sche legitimering, in de vorm van betrokkenheid van de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten, niet voldoende is verankerd;
in art. 18.3 wel is voorzien in de mogelijkheid om de wijze van informeren en be
trekken van gemeenteraden vast te leggen in een Reglement van Orde van het
Algemeen Bestuur, maar het ontwerpreglement geen onderdeel van het voorlig
gende voorstel is;
de voorliggende Regeling vaststelling behoeft van alle deelnemende gemeenten
voor inwerkingtreding;
het tijdschema waarbinnen de betrokken gemeentebesturen tot besluitvorming
komen te weinig ruimte laat om de, in onze ogen noodzakelijk, verbeteringen in
de Regeling aan te brengen,
draagt het College op om:
zo mogelijk voor inwerkingtreding van de Regeling of bij onmogelijkheid hiervan zo spoe
dig mogelijk na inwerkingtreding via het Algemeen Bestuur een voorstel op grond van ar
tikel 32, lid 2 in overweging te geven aan de besturen van de gemeenten om een wijzi
ging van de Gemeenschappelijke regeling aan de raden ter goedkeuring voor te leg
gen, inhoudend dat:
A. na 15.2 wordt toegevoegd:
•
"15.3 De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de
raden van Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende
gemeente, aan te wijzen door de betreffende gemeenteraad.
•
15.4 De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
o
15.5 De regioagendacommissie beschikt voor haar werkzaamheden over
alle tukken van het Algemeen Bestuur.
•
15.6 Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het
lid ophoudt raadslid van de vertegenwoordigde gemeente te zijn."
o
en Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7,
B. in het in art. 18.3 van de Regeling genoemde Reglement van Orde de - in het
raadsvoorstel genoemde - raadsontmoetingen met een minimale frequentie van
tweemaal per jaar worden vastgelegd,
draagt de Griffie op om:
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deze motie op zo kort mogelijke termijn ter kennis te brengen van de gemeenteraden
van de bij de GR betrokken gemeenten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 december 2020.
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De gemeenteraad van de gemeente Duiven, in vergadering bijeen op 8 december 2020
sprekende over de regionale agenda Arnhem-Nijmegen (agendapunt D09a)

Onderwerp; Motie 'Monitor Brede Welvaart als meetlat voor de regio’

Constaterende dat:
-

De Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen in haar visie een nieuwe

-

profilering van de regio beoogt;
Hierin de nadruk wordt gelegd op een Groene, Circulaire en Ontspannen groeiregio,

-

De regio zich wil profileren als dé Groene Metropool;

-

Hiertoe een brede regionale agenda is opgesteld;
De raden in de regio spreken zich uit over deze richtingen in hun vergaderingen.

Overwegende dat:
De breedte van de opgaven waar de regio voor staat, vraagt om een
monitoringsinstrument dat past bij deze opgaven,
Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft enkele jaren geleden de Monitor Brede
Welvaart ontwikkeld als aanvulling op het BBP als maat voor ontwikkeling van de
welvaart. De Monitor kijkt niet alleen naar het niveau van de brede welvaart hier en
nu' maar ook in hoeverre dit welvaartsstreven een druk legt op volgende generaties
in Nederland (brede welvaart 'later') en op andere landen (brede welvaart elders).
Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede welvaart verdeeld is onder bepaalde
groepen in de samenleving.
De Monitor Brede Welvaart is inmiddels voor de metropoolregio Eindhoven vertaald
in een regionale monitor en dient als voorbeeld voor andere regio’s die dlt instrument
willen inzetten.
Vraagt het college om het volgende punt in te brengen in de regionale agenda:
-

Inzet van de Monitor Brede Welvaart als instrument om de effecten van de regionale
agenda te evalueren en als basis voor aanpassingen in het beleid te gebruiken.

en gaat over tot de orde van de dag
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Agendapunt 10 Versterking samenwerking regio Arnhem Nijmegen voorstellen stuurgroep
De raad van Heumen bijeen in vergadering op 17 december 2020,
Constaterende dat:
• in de Regeling in art.15.2 sprake is van een regioagendacommissie;
• Blijkens art. 15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie door het Algemeen Bestuur
van de op te richten Gemeenschappelijke Regeling wordt ingesteld;
• In het bedrijfsplan sprake is van een samenstelling van een regio agendacommissie met 2
raadsleden uit elke gemeente en 4 uit de Arnhemse en Nijmegense gemeenteraad;
• Niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de regioagendacommissie, welke
taken en bevoegdheden de commissie heeft en door welk orgaan de leden benoemd
worden.
Overwegende dat;
• In de Regeling op geen enkele wijze een democratische legitimering, in de vorm van
betrokkenheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, is opgenomen;
• Het belangrijk is dat de raden betrokken worden en ook meer betrokken blijven bij de
versterking Arnhem Nijmegen;
•

Om als regioagendacommissie slagvaardig te kunnen opereren, een in omvang kleinere
regioagendacommissie in te stellen, waarbij de totale omvang van de commissie maximaal 7
leden is;

•

Er bij de benoeming van de leden van de regioagendacommissie gelet wordt op een goede
spreiding over de deelnemende gemeenteraden;

•

Er afspraken gemaakt moeten worden in de regioagendacommissie op welke wijze het
contact met de deelnemende gemeenteraden wordt onderhouden om de betrokkenheid van
alle gemeenteraden te waarborgen;

Verzoekt het college:
1.
2.

In de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de nieuwe regeling te pleiten voor
een kleine en slagvaardige regioagendacommissie met een maximale omvang van 7 leden;
Deze motie ter kennis te brengen aan de 17 andere raden van gemeenten die blijkens het
ontwerp van de nieuwe regeling deel uit gaan maken van de nieuwe regeling.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties,
D66
BernadetteSmelik

CDA
Rob de Graaf

(In te vullen door de griffie)
Besluit van de raad van Heumen van:
Aangenomen / veuftftjjioe •
Stemverhouding met
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stemmen voor. Fracties:
stemmen tegen. Fracties:

M/2) COflQ) prMCli 06-HlS},

GU3)

motie (art. 13 rvo)
aan de raad van de gemeente lingewaard
datum
; 10-12-2020
steller(s) : Theo Aaldering (WD), Maarten vd Bos (PVDA), Liannne Duiven (Groen Links)
onderwerp : Verankering democratische legitimatie in GR Regio Arnhem-Nijmegen (conform motie
gemeente Rheden)

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 10 december 2020.
gehoord de beraadslagingen op donderdag 3 december 2020.
Constaterende dat,
1. Het college op 6 oktober 2020 heeft ingestemd met het treffen van een nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
2. In het raadsvoorstel de democratische legitimering als volgt ven/voord wordt: "De nieuwe GR voorziet in
een grotere transparantie en betere aansluiting en sturingsmogelijkheden voor gemeenteraden. Er zijn vaste
momenten in het jaar waarop raden kunnen sturen en kiezen. Via raadsontmoetingen blijven raden op de
hoogte van de voortgang van de opgaven. Daarnaast functioneert de raadsagendacommissie als
verbindende communicatieve schakel tussen het regiobestuur en de lokale raden. Hierdoor komen de raden
beter in positie." [Pagina 3 van het raadsvoorstel)
3. In de Regeling (bijlage 3 van het raadsvoorstel) de genoemde raadsontmoetingen niet genoemd worden;
4. Ook de raadsagendacommissie niet in de Regeling voorkomt, maar er in art.15.2 wel sprake is van een
regioagendacommissie;
5. Blijkens art. 15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie door het Algemeen Bestuur van de op te
richten GR wordt ingesteld;
6. Niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de Regioagenda-commissie, door welk orgaan
de leden benoemd worden en wat de taak is van deze commissie;
7. Tijdens de voorgaande raadsontmoetingen (tweemaal in Lent, tweemaal digitaal) het beeld is opgeroepen
door de betrokken bestuurders dat de Regioagendacommissie zou bestaan uit bijvoorbeeld twee raadsleden
per participerende gemeente en deze commissie de verbinding zou vormen tussen de GR en de betrokken
gemeenteraden;
8. In het verlengde van de laatste radenbijeenkomst op 5 oktober er een aparte sessie is geweest waarin
vragen van betrokken raden zijn beantwoord Zie ook https://www.regioan.nl/versterkingsproces
9. De gemeenteraad alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan het voorliggende besluit als er sprake is
van strijd met het recht of het algemeen belang;
10. In de Wgr art. 17 staat: "De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van
het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het gemeenschappelijk orgaan aan de raden
van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden
verstrekt."
11. Democratische legitimering van een gemeenschappelijke regeling als de nu voorliggende als een
algemeen belang beschouwd dient te worden;

1

Overwegende dat:
a) De nu voorliggende Regeling het juridisch en bestuurlijk kader vormt van de GR en daarmee bepalend is
voor het toekomstig functioneren van de GR;
b) blijkens de in constatering 8 genoemd antwoordsessie het oogmerk van de regeling is dat de raden
structureel betrokken blijven bij het functioneren van de GR;
c) in de Regeling, in tegenstelling tot de suggestie uit het raadsvoorstel, democratische legitimering, in de
vorm van betrokkenheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, niet voldoende is
verankerd;
d) In art. 19.3 wel is voorzien in de mogelijkheid om de wijze van informeren en betrekken van
gemeenteraden vast te leggen in een Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur, maar het
ontwerpreglement geen onderdeel van het voorliggende voorstel is;
e) De voorliggende Regeling vaststelling behoeft van alle deelnemende gemeenten voor inwerkingtreding;
f) Het tijdschema waarbinnen de betrokken gemeentebesturen tot besluitvorming komen te weinig ruimte
laat om de, in onze ogen noodzakelijk, verbeteringen in de Regeling aan te brengen.

verzoekt het college
zo mogelijk voor inwerkingtreding van de Regeling of bij onmogelijkheid hiervan zo spoedig mogelijk na
inwerkingtreding via het Algemeen Bestuur een voorstel op grond van artikel 32, lid 2 in overweging te geven
aan de besturen van de gemeenten om een wijziging van de gemeenschappelijke Regeling aan de raden ter
goedkeuring voor te leggen, inhoudend dat:
A. na 15.2 wordt toegevoegd: •
a. '15.3 De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de raden van Arnhem en
Nijmegen en twee, per overige deelnemende gemeente, aan te wijzen door de betreffende
gemeenteraad. •
b. 15.4 De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter. •
c. 15.5 De regioagendacommissie beschikt voor haar werkzaamheden over alle stukken van het
Algemeen Bestuur. •
d. 15.6 Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid ophoudt raadslid van
de vertegenwoordigde gemeente te zijn.' •
e. en Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7
B. in, het in art. 18.3 van de Regeling genoemde Reglement van Orde de -in het raadsvoorstel genoemde raadsontmoetingen met een minimale frequentie van tweemaal per jaar worden vastgelegd.
en gaat over tot de orde van de dag
Fractie WD
Fractie PVDA
Fractie Groenlinks
Fractie LBL
Fractie Lingewaard.NU
Fractie D66
Fractie LFS
Fractie CDA
Fractie 606
Fractie SP
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Motie Regionale samenwerking is als een parachute

Indiener: Joep Bos-Coenraad (GroenLinks)
De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 25 november 2020,
Constaterende dat:
.
• Veel raadsleden zich zorgen maken over de grip op, en volgbaarheid van de regionale
samenwerking die op afstand plaatsvindt.
• In de bevindingen van de evaluatie van het eerste jaar samenwerking in het
Gemeenschappelijke Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen wordt geschreven.
"Participanten uit alie gremia uiten bezorgdheid over de democratische kwaliteit. Zij ervaren
relatief grote afstand tussen henzelf en het GO/pfo op het vlak van samenwerking en
informatievoorziening. Informatievoorziening schiet tekort, de urgentie en de kansen van de
samenwerking blijven onduidelijk. Raadsleden ervaren soms wat onelgenlijke druk om maarm
te stemmen."
Overwegende dat:
• We in deze tijd mogen verwachten dat openbare bijeenkomsten naast fysiek ook digitaal bij
te wonen zijn door geïnteresseerden.
• De raad zich over deze behoefte bij andere gemeenschappelijke regelingen heeft
uitgesproken op 23 september middels het initiatiefvoorstel Transparantie
Gemeenschappelijke regelingen >2 van Toon van Gent, en dit ook past bij de regionale
samenwerking.
...
• De regioagendacommissie niet exclusief organisatorisch van aard zal zijn, maar
waarschijnlijk ook het DB zal informeren, zal reflecteren over de kwaliteit van informatie,
regionale bijeenkomsten kan organiseren en meedenkt over de regeling in z'n geheel.
• De 'opgaven' de opvolgers zijn van de PFO's uit de GO. Ze kunnen een uitvoerend
en strategisch karakter hebben dat enige discretie kan rechtvaardigen, maar tevens een
openbare agenda met onderliggende stukken, gevolgd door openbare
besluitenlijsten en vastgestelde notulen waar raden en bewoners eenvoudig kennis van
kunnen nemen.
Verzoekt het college:
1. Zich ervoor in te spannen dat de regionale vergaderingen van het AB en de
regioagendacommissie zowel fysiek als digitaal openbaar toegankelijk zijn.
2. Zich in te spannen voor meer openbaarheid rond de opgaven: de agenda's en de openbare
stukken bij de bijeenkomsten van de opgaveteams worden eenvoudig vindbaar op de
website van de regio gepubliceerd, en zodra beschikbaar aangevuld met openbare
besluitenlijsten en vastgestelde notulen.
Motie unaniem aanvaard

Motie De raad houdt de handen aan het stuur, redux
Indiener: Yurre Wieken (SP)
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 25 november 2020;
Constaterende, dat:
1. Het college voorstelt akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling Regio
Arnhem-Nijmegen, die het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen moet
vervangen en deze nu voorligt ter besluitvorming;
2. Hier een lang proces aan vooraf is gegaan, met meerdere ontmoetingen tussen raden uit
de deelnemende gemeenten;
3. Democratische legitimatie bij diverse sessies naar boven kwam als belangrijk
uitgangspunt;
4. De raden volgens de concept-Regeling besluiten over deelname aan door het algemeen
bestuur aangeboden regionale opgaven, maar het algemeen bestuur voorwaarden vaststelt
met betrekking tot het deelnemen aan reeds gestarte opgaven en het beëindigen van
deelnamen aan een opgave;
5. De raad hiermee akkoord zou gaan met toetreding tot de Regeling zonder te weten op
welke wijze het beëindigen van deelname aan een opgave mogelijk is en welke beperkende
voorwaarden daaraan verbonden zijn;
6. Wijzigingen aan de Regeling in het huidige concept worden vastgelegd per collegebesluit
(art. 32.1)
7. In de Regeling niet is vastgelegd op welke wijze uittreding uit de Regeling plaatsvindt,
maar dat het algemeen bestuur hier een regeling voor opstelt en voorwaarden kan
verbinden aan toe-of uittreding (art. 33.4);
8. De raad hiermee akkoord zou gaan met toetreding tot de Regeling zonder te weten op
welke wijze uittreding mogelijk is en welke beperkende voorwaarden daaraan verbonden
zijn;
Overwegende, dat:
Pagina 23
1. De tekst van de Regeling bepaalt hoe de Regio Arnhem Nijmegen in bestuurlijk en
democratisch opzicht zal ftmnctioneren, en welke invloed de raad heeft;
2. In de diverse geciteerde artikelen onvoldoende democratische zeggenschap bij de raad
wordt gelegd;
Roept het college op:
De volgende wijzigingen vóór vaststelling van de GR voor te leggen aan de deelnemende
gemeenten ter goedkeuring van hun raden, danwel (indien dit niet mogelijk is) na
inwerkingtreding van de OR zo snel mogelijk een voorstel te doen aan het Algemeen Bestuur
om de volgende wijzigingen op de Regeling voor te leggen aan de raden:
1 .In artikel 6.2 wordt 'gemeenten' vervangen door 'gemeenteraden';
2. Aan artikel 15 wordende volgende nieuwe leden toegevoegd na 15.2 (15.3 wordt
vernummerd
naar 15.7)
a. 15.3 De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de raden van Arnhem en
Nijmegen en twee, per overige deelnemende gemeente, aan te wijzen door de betreffende
gemeenteraad,
b. 15.4 De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter
C. 15.5 De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van het Algemeen Bestuur;
d. 15.6 leden van de regioagendacommissie dienen raadslid van de vertegenwoordigde
gemeente te zijn,3. De tekst van artikel 27.4 wordt vervangen door: 'De raden van de deelnemende gemeenten
stellen voorwaarden vast met betrekking tot het deelnemen aan een reeds gestarte opgave en
het beëindigen van deelnemen aan een opgave';
4. De tekst van artikel 32.1 wordt vervangen door 'De regeling kan gewijzigd worden bij
daartoe strekkend besluit van de raden van twee derde van het aantal gemeenten, met
inachtneming van artikel 1 van de wet;
5. De tekst van artikel 33.4 wordt vervangen door 'De raden van de deelnemende gemeenten

stellen richtlijnen en voorwaarden vast voor toe- of uittreding';
Toelichting
Omdat alle raden de Regeling moeten goedkeuren is een gewoon amendement nier mogelijk.
Immers, als de Nijmeegse raad een gewijzigde Regeling goedkeurt is die daarmee nog niet
goedgekeurd door de raden van andere deelnemende gemeenten. Vandaar een 'amendement
pel omweg' middels een motie die het college oproept zich in te spannen voor bovenstaande
wijzigingen in de Regeling.
Gedurende de beraadslagingen is beslispunt 1 komen te vervallen.
Beslispunt 2
24 stemmen voor: Groenlinks, SP, WD, Stadspartij Nijmegen, Partij voor de Dieren
12 stemmen tegen: D66, PvdA, CDA, VoorNijmegen.Nu
Beslispunt 2 aanvaard
Beslispunten 3 t/m 5
10 stemmen voor: SP, Stadspartij Nijmegen, Partij voor de Dieren
26 stemmen tegen: Groenlinks, D66, WD, PvdA, CDA, VoorNijmegen.Nu
Beslispunten 3 t/m 5 verworpen

Motie Biodiverse natuur, zonder nut juist waardevol
Indieners: Eline Lauret (Partij voor de Dieren) en Joep Bos-Coenraad (Groenlinks)
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020,
Constaterende dat:
• Deze Regionale agenda natuur vooral definieert als natuur die nuttig moet zijn voor de
mens, waarbij niet expliciet wordt ingezet op meer biodiversiteit (wat wel een wens was in
de Visie groene Metropoolregio);
• In deze Regionale agenda vooral wordt ingezet op natuurgebieden en landschappen als
'casco voor toeristisch-recreatieve functies en ruimtevragende functies vanuit water, klimaat
en energie';
• Volgens de regionale agenda daarnaast vooral 'de belevings- en gebruikswaarde van het
landschap in de regio moeten worden verbeterd, evenals de toegankelijkheid tot natuur,
landschap en erfgoed vanuit inzichten in de wensen en ervaringen vanuit het oogpunt van
bezoekers en bewoners'.
Overwegende dat:
• Groen en groene inrichting niet hetzelfde zijn als biodivers en biodiverse inrichting;
• Biodiversiteit ook in de groene Metropoolregio onder grote druk staat;
• Natuur (intrinsieke) waarde heeft van zichzelf, los van recreatie, toerisme,
klimaatadaptatie, energievraagstukken, waterberging of ander nutsgebruik door de mens;
• Menselijk gebruik en betere toegankelijkheid van natuur regelmatig ten koste gaan van
biodiversiteit en de dieren en planten die in die gebieden leven,
Verzoekt het College:
1. De intrinsieke waarde van natuur te erkennen, dus los van haar nut voor de mens;
2. Binnen de groene Metropoolregio, de Economie Board en in de Regionale agenda meer in
te zetten op vergroting van biodiversiteit dan nu het geval is;
3. In de groene Metropoolregio en de Regionale agenda genoeg ruimte te laten voor natuur
die geen directe nutswaarde heeft voor de mens, maar wel voor de dieren en planten die
daarin leven,
4. De inspanningen en resultaten volgend uit beslispunt 2 en 3 mee te nemen in de
gebruikelijke rapportages, mailingen en nieuwsbrieven over o.a. de groene Metropoolregio
aan de Raad,
En gaat over tot de orde van de dag.
27 stemmen voor: Groenlinks, D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus
10 stemmen tegen: VVD, Stadspartij
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Motie inzake de GR Regio Arnhem-Nijmegen
De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 25 november
2020, behandelend de toetreding tot de GR Regio Arnhem-Nijmegen:
Constaterende dat,
1.

Het college op 6 oktober 2020 heeft ingestemd met het treffen van een nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
2. In het raadsvoorstel de democratische legitimering als volgt verwoord wordt:
"De nieuwe GR voorziet in een grotere transparantie en betere aansluiting en
sturingsmogelijkheden voor gemeenteraden. Er zijn vaste momenten in hetjaar
waarop raden kunnen sturen en kiezen. Via raadsontmoetingen blijven raden op
de hoogte van de voortgang van de opgaven. Daarnaast functioneert de
raadsagendacommissie als verbindende communicatieve schakel tussen het
regiobestuur en de lokale raden. Hierdoor komen de raden beter in positie. "
3. In de Regeling (bijlage 3 van het raadsvoorstel) de genoemde raadsontmoetingen
niet genoemd worden;
4. Ook de raadsagendacommissie niet in de Regeling voorkomt, maar er in art.15.2
wel sprake is van een regioagendacommissie;
5. Blijkens art.15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie door het Algemeen
Bestuur van de op te richten GR wordt ingesteld;
6. Niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de Regioagenda
commissie, door welk orgaan de leden benoemd worden en wat de taak is van
deze commissie;
7. Tijdens de voorgaande raadsontmoetingen (tweemaal in Lent, tweemaal digitaal)
het beeld is opgeroepen door de betrokken bestuurders dat de
Regioagendacommissie zou bestaan uit bijvoorbeeld twee raadsleden per
participerende gemeente en deze commissie de verbinding zou vormen tussen de
GR en de betrokken gemeenteraden;
8. In het verlengde van de laatste radenbijeenkomst op 5 oktober er een aparte
sessie is geweest waarin vragen van betrokken raden zijn beantwoord
(https://www.reqioan.nI/versterkinqsproces#raadsvraaenj:
9. De gemeenteraad alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan het voorliggende
besluit als er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang;
10. In de Wgr art. 17 staat:
"De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van
het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het
gemeenschappelijk orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door
een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt."
11. In de Regeling wel is vastgelegd welke inlichtingen het bestuur van de GR
verstrekt aan de raden, maar niet op welke wijze en dat daarmee de Regeling in
strijd is met art.17 van de Wgr;
12. Democratische legitimering van een gemeenschappelijke regeling als de nu
voorliggende als een algemeen belang beschouwd dient te worden;
13. De Regeling in ten minste één gemeente al is vastgesteld,
Overwegende dat:
•
•

De nu voorliggende Regeling het juridisch en bestuurlijk kader vormt van de GR
en daarmee bepalend is voor het toekomstig functioneren van de GR;
Dat blijkens de in constatering 8 genoemd antwoordsessie het oogmerk van de
regeling is dat de raden structureel betrokken blijven bij het functioneren van de
GR;
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Maar dat in de Regeling, in tegenstelling tot de suggestie uit het raadsvoorstel, op
geen enkele wijze een democratische legitimering, in de vorm van betrokkenheid
van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, is opgenomen;
In art.19.3 wel is voorzien in de mogelijkheid om de wijze van informeren en
betrekken van gemeenteraden vast te leggen in een Reglement van Orde van het
Algemeen Bestuur, maar er ontwerpreglement geen onderdeel van het
voorliggende voorstel is;
De voorliggende Regeling vaststelling behoeft van alle deelnemende gemeenten
voor inwerkingtreding;
Het tijdschema waarbinnen de betrokken gemeentebesturen tot besluitvorming
komen te weinig ruimte laat om de, in onze ogen noodzakelijk, verbeteringen in
de Regeling aan te brengen,

Draagt het College op om:
Zo mogelijk voor inwerkingtreding van de GR de Regeling de volgende wijzigingen voor
te leggen aan de deelnemende gemeenten of bij onmogelijkheid hiervan zo spoedig
mogelijk na inwerkingtreding voorstellen te doen aan het Algemeen Bestuur om een in
die zin aangepaste Regeling aan de raden ter goedkeuring voor te leggen:
A. de Regeling als volgt aan te passen:
• Toe te voegen na 15.2:
15.3
De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de
raden van Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende
gemeente, aan te wijzen door de betreffende gemeenteraad.
15.4
De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
15.5
De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van het
Algemeen Bestuur.
15.6
Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid
ophoudt raadslid van de vertegenwoordigde gemeente te zijn.
• Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7
B. in, het in art.19.3 van de Regeling genoemde, Reglement van Orde de, in het
raadsvoorstel genoemde, raadsontmoetingen vast te leggen met een minimale
frequentie van tweemaal per jaar,
Besluit de Griffie op te dragen deze motie op zo kort mogelijke termijn ter kennis te
brengen van de gemeenteraden van de bij de GR betrokken gemeenten,
En gaat over tot de orde van de dag,
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Motie 'Verankering democratische legitimatie in GR Regio Arnhem-Nijmegen'
De Raad van de Gemeente Rheden, in vergadering bijeen op dinsdag 24 november 2020,
behandelend de toetreding tot de GR Regio Arnhem-Nijmegen:
Constaterende dat,
1.
2.

Het college op 6 oktober 2020 heeft ingestemd met het treffen van een nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
In het raadsvoorstel de democratische legitimering als volgt verwoord wordt:

"De nieuwe GR voorziet in een grotere transparantie en betere aansluiting en
sturingsmogelijkheden voor gemeenteraden. Er zijn vaste momenten in hetjaar waarop
raden kunnen sturen en kiezen. Via raadsontmoetingen blijven raden op de hoogte van de
voortgang van de opgaven. Daarnaast functioneert de raadsagendacommissie als
verbindende communicatieve schakel tussen het regiobestuur en de lokale raden. Hierdoor
komen de raden beter in pos/t/e."(Pagina 3 van het raadsvoorstel)
3.
4.
5.
6.
7.

8.

In de Regeling (bijlage 3 van het raadsvoorstel) de genoemde raadsontmoetingen niet
genoemd worden;
Ook de raadsagendacommissie niet in de Regeling voorkomt, maar er in art. 15.2 wel
sprake is van een regioagendacommissie;
Blijkens art. 15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie door het Algemeen Bestuur
van de op te richten GR wordt ingesteld;
Niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de Regioagenda-commissie, door
welk orgaan de leden benoemd worden en wat de taak is van deze commissie;
Tijdens de voorgaande raadsontmoetingen (tweemaal in Lent, tweemaal digitaal) het beeld
is opgeroepen door de betrokken bestuurders dat de Regioagendacommissie zou bestaan
uit bijvoorbeeld twee raadsleden per participerende gemeente en deze commissie de
verbinding zou vormen tussen de GR en de betrokken gemeenteraden;
In het verlengde van de laatste radenbijeenkomst op 5 oktober er een aparte sessie is

geweest waarin vragen van betrokken raden zijn beantwoord
(httPs:/Mww.reqioan.nl/versterkinqsproces#raadsvracien):
9. De gemeenteraad alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan het voorliggende besluit als
er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang;
10. In de Wgr art. 17 staat: "De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door

het bestuur van het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het
gemeenschappelijk orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of
meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt."
11. In de Regeling wel is vastgelegd welke inlichtingen het bestuur van de GR verstrekt aan de
raden, maar niet op welke wijze en dat daarmee de Regeling in strijd is met art.17 van de
Wgr;
12. Democratische legitimering van een gemeenschappelijke regeling als de nu voorliggende
als een algemeen belang beschouwd dient te worden;
13. De Regeling in ten minste één gemeente al is vastgesteid.
Overwegende dat:
a)
b)

De nu voorliggende Regeling het juridisch en bestuurlijk kader vormt van de GR en
daarmee bepalend is voor het toekomstig functioneren van de GR;
blijkens de In constatering 8 genoemd antwoordsessie het oogmerk van de regeling is dat
de raden structureel betrokken blijven bij het functioneren van de GR;

c)

d)

e)
f)

in de Regeling, in tegenstelling tot de suggestie uit het raadsvoorstel, democratische
legitimering, In de vorm van betrokkenheid van de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten, niet voldoende is verankerd;
In art. 19.3 wel is voorzien in de mogelijkheid om de wijze van informeren en betrekken
van gemeenteraden vast te leggen in een Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur,
maar het ontwerpreglement geen onderdeel van het voorliggende voorstel Is;
De voorliggende Regeling vaststelling behoeft van alle deelnemende gemeenten voor
inwerkingtreding;
Het tijdschema waarbinnen de betrokken gemeentebesturen tot besluitvorming komen te
weinig ruimte laat om de, in onze ogen noodzakelijk, verbeteringen in de Regeling aan te
brengen.

Draagt het College op om:
zo mogelijk voor inwerkingtreding van de Regeling of bij onmogelijkheid hiervan zo spoedig
mogelijk na inwerkingtreding via het Algemeen Bestuur een voorstel op grond van artikel 32, lid 2
in overweging te geven aan de besturen van de gemeenten om een wijziging van de
gemeenschappelijke Regeling aan de raden ter goedkeuring voor te leggen, Inhoudend dat:
A.

na 15.2 wordt toegevoegd:
•
'15.3
De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de raden van
Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende gemeente, aan te wijzen door
de betreffende gemeenteraad.
•
15.4
De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
» 15.5
De regioagendacommissie beschikt voor haar werkzaamheden over alle
stukken van het Algemeen Bestuur.
•
15.6
Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid
ophoudt raadslid van de vertegenwoordigde gemeente te zijn.'
•
en Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7

B.

in, het in art.19.3 van de Regeling genoemde Reglement van Orde de -in het raadsvoorstel
genoemde - raadsontmoetingen met een minimale frequentie van tweemaal per jaar
worden vastgelegd.

Draagt de Griffie op om:
deze motie op zo kort mogelijke termijn ter kennis te brengen van de gemeenteraden van de bij de
GR betrokken gemeenten.
en gaat over tot de orde van de dag,

Motie
onderzoek of de regionale agenda in lijn is met het
Klimaatakkoord van Parijs
De raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 24 november 2020, sprekende over de
regionale agenda Arnhem-Nijmegen

Wat we vaststellen:
1.

de Regio Arnhem-Nijmegen wil doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale
betekenis met een voorbeeldfunctie op het terrein van onder meer circulariteit en energie;

2.

De koers van de regio is gericht op een bestendige, volhoudbare groei naar de toekomst. Het
perspectief is duurzame groei zonder afval, uitval of afwenteling naar andere gebieden of
groepen. Dit vraagt om een sterke circulaire regio waarin we verschillende stofstromen weten te
sluiten in kringlopen;

3.

De doelstelling van de regio is om in 2050 energieneutraal te zijn, met als ambitie 55% C02reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Als eerste stap daartoe is onlangs het concept bod voor
de RES vastgesteld;

4.

De individuele gemeenten hebben soortgelijke ambities geformuleerd, in navolging van het
Klimaatakkoord van Parijs;

Wat we in overweging willen geven:
1.

De regionale agenda heeft een looptijd van 2021 tot 2025 en is daarmee van grote invloed op het
behalen van de regionale doelen voor energietransitie in 2030;

2.

In het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming beperkt blijft tot 2 graden ten
opzichte van het pre-industriële tijdperk, het streven is om de opwarming beperkt te houden tot
1,5 graad;

3.

Volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) stevent de wereld op dit moment af op
3-4 °C opwarming;

4.

De opwarming beperkt houden tot 1,5 °C heeft grote voordelen ten opzichte van een opwarming
van 2 °C (IPCC);

5.

Inzetten op circulariteit is een goed streven, waarbij (net als bij energie) het niet gebruiken van
grondstoffen beter is voor de aarde dan hergebruik;

6.

Circulariteit is niet mogelijk in absolute zin, volledig gesloten stofstromen zonder afval zijn niet

7.

Onder 1.5°C is alleen mogelijk met snelle en ingrijpende aanpassingen in alle aspecten van de

mogelijk;

samenleving (IPCC, 2018). Het actief en vergaand verminderen van de 'doorvoer van
grondstoffen' is een van de noodzakelijke aanpassingen.
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Draagt het college op om de volgende punten in te brengen in de regionale agenda:

Te onderzoeken, via bijvoorbeeld een scenario-studie, op welke wijze de regionale agenda en met
name de versterking van de circulaire economie het best kan bijdragen aan de doelstellingen van
het klimaatakkoord van Parijs.
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Motie
Monitor Brede Welvaart als meetlat voor de regio
De raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 24 november 2020, sprekende over de
regionale agenda Arnhem-Nijmegen

Wat we vaststellen:
1.
2.
3.
4.
5.

de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen beoogt in haar visie document een
nieuwe profilering van de regio;
Hierin wordt de nadruk gelegd op een Groene, Circulaire en Ontspannen groeiregio;
De regio zich wil profileren als de Groene Metropool;
Hiertoe een brede regionale agenda is opgesteld;
De raden in de regio spreken zich uit over deze richtingen in hun vergaderingen;

Wat we in overweging willen geven:
1.
2.

3.

De breedte van de opgaven waar de regio voor staat, vraagt om een monitoringsinstrument
dat past bij deze opgaven;
Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft enkele jaren geleden de Monitor Brede Welvaart
ontwikkeld als aanvulling op het BBP als maat voor ontwikkeling van de welvaart. De Monitor
kijkt niet alleen naar het niveau van de brede welvaart'hier en nu', maar ook in hoeverre dit
welvaartsstreven een druk legt op volgende generaties in Nederland (brede welvaart'later') en
op andere landen (brede welvaart'elders). Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede
welvaart verdeeld is onder bepaalde groepen in de samenleving.
De Monitor Brede Welvaart is inmiddels voor de metropoolregio Eindhoven vertaald in een
regionale monitor en dient als voorbeeld voor andere regio's die dit instrument willen inzetten.

Draagt het college op om de volgende punten in te brengen in de regionale agenda:
Inzet van de Monitor Brede Welvaart als instrument om de effecten van de regionale agenda te
evalueren en als basis voor aanpassingen in het beleid te gebruiken.

AMENDEMENT
Voorstel: Agendapunt 15, Versterking Regio Arnhem - Nijmegen
De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d.,14 december 2020
Ondergetekende stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Het volgende punt worden toegevoegd:
7. De in het derde en vijfde lid bedoelde toestemming wordt slechts verleend indien er
daartoe toestemming wordt gegeven door de provincie.
8. De dekking voor deze maatregel dient gevonden te worden in de Voorjaarsnota.

Toelichting:
• Gelet op het voorgenomen preventief toezicht van de provincie kan de gemeente
Westervoort geen 'nieuw beleid' vaststellen;
• Nu nog geen herstelplan is opgesteld en nog onduidelijk is hoe de provincie de begroting
2021 zal beoordelen dient een voorbehoud gemaakt te worden.
Ondertekening en naam:

J.W. Derksen (VVD)
Dit amendement is : aangenomen in de vergadering van: 14 december 2020
Stemverhouding:

mr. M. Smits-Jansen
griffier

Fracties voor:

Fracties tegen:

Unaniem.......................

.......................

drs. A.J. van Hout
voorzitter
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Motie inzake de GR Regio Arnhem-Nijmegen
Voorstel: GR Regio Arnhem-Nijmegen

De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d. 14 december 2020,
behandelend de toetreding tot de GR Regio Arnhem-Nijmegen.
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Westervoort,
Constaterende dat,
1.

Het college op 6 oktober 2020 heeft ingestemd met het treffen van een nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

2.

In het raadsvoorstel de democratische legitimering als volgt verwoord wordt:
"De nieuwe GR voorziet in een grotere transparantie en betere aansluiting en
sturingsmogelijkheden voor gemeenteraden. Er zijn vaste momenten in hetjaar waarop
raden kunnen sturen en kiezen. Via raadsontmoetingen blijven raden op de hoogte van
de voortgang van de opgaven. Daarnaast functioneert de raadsagendacommissie als
verbindende communicatieve schakel tussen het regiobestuur en de lokale raden.
Hierdoor komen de raden beter in positie."

3.

In de Regeling (bijlage 3 van het raadsvoorstel) de genoemde raadsontmoetingen
niet genoemd worden;

4.

Ook de raadsagendacommissie niet in de Regeling voorkomt, maar er in art.15.2 wel
sprake is van een regioagendacommissie;

5.

Blijkens art.15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie door het Algemeen
Bestuur van de op te richten GR wordt ingesteld;

6.

Niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de Regioagenda-commissie,
door welk orgaan de leden benoemd worden en wat de taak is van deze commissie;
Tijdens de voorgaande raadsontmoetingen (tweemaal in Lent, tweemaal digitaal) het
beeld is opgeroepen door de betrokken bestuurders dat de Regioagendacommissie

7.

zou bestaan uit bijvoorbeeld twee raadsleden per participerende gemeente en deze
8.

commissie de verbinding zou vormen tussen de GR en de betrokken gemeenteraden;
In het verlengde van de laatste radenbijeenkomst op 5 oktober er een aparte sessie is
geweest waarin vragen van betrokken raden zijn beantwoord
(https://www.reaioan.nI/versterkinasproces#raadsvraaen1:

9.

De gemeenteraad alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan het voorliggende
besluit als er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang;

10. In de Wgr art. 17 staat: "De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door
het bestuur van het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het
gemeenschappelijk orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een
of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt."
11. In de Regeling wel is vastgelegd welke inlichtingen het bestuur van de GR verstrekt
aan de raden, maar niet op welke wijze en dat daarmee de Regeling in strijd is met
art.17 van de Wgr;
12. Democratische legitimering van een gemeenschappelijke regeling als de nu
voorliggende als een algemeen belang beschouwd dient te worden;
13. De Regeling in ten minste één gemeente al is vastgesteld,
Overwegende dat:____________________________________________________________________
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•

De nu voorliggende Regeling het juridisch en bestuurlijk kader vormt van de GR en

•

daarmee bepalend is voor het toekomstig functioneren van de GR;
Dat blijkens de in constatering 8 genoemd antwoordsessie het oogmerk van de

•

•

regeling is dat de raden structureel betrokken blijven bij het functioneren van de GR;
Maar dat in de Regeling, in tegenstelling tot de suggestie uit het raadsvoorstel, op
geen enkele wijze een democratische legitimering, in de vorm van betrokkenheid van
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, is opgenomen;
In art.19.3 wel is voorzien in de mogelijkheid om de wijze van informeren en
betrekken van gemeenteraden vast te leggen in een Reglement van Orde van het
Algemeen Bestuur, maar er ontwerpreglement geen onderdeel van het voorliggende

•

voorstel is;
De voorliggende Regeling vaststelling behoeft van alle deelnemende gemeenten voor

•

inwerkingtreding;
Het tijdschema waarbinnen de betrokken gemeentebesturen tot besluitvorming
komen te weinig ruimte laat om de, in onze ogen noodzakelijk, verbeteringen in de
Regeling aan te brengen,

Draagt het College op om:
Zo mogelijk voor inwerkingtreding van de GR de Regeling de volgende wijzigingen voor te
leggen aan de deelnemende gemeenten of bij onmogelijkheid hiervan zo spoedig mogelijk na
inwerkingtreding voorstellen te doen aan het Algemeen Bestuur om een in die zin aangepaste
Regeling aan de raden ter goedkeuring voor te leggen:
A.

de Regeling als volgt aan te passen:
•

B.

Toe te voegen na 15.2:
15.3
De regloagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de
raden van Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende
gemeente, aan te wijzen door de betreffende gemeenteraad.
15.4
15.5

De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van het

15.6

Algemeen Bestuur.
Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid
ophoudt raadslid van de vertegenwoordigde gemeente te zijn.

• Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7
in, het in art.18.3 van de Regeling genoemde, Reglement van Orde de, in het
raadsvoorstel genoemde, raadsontmoetingen vast te leggen met een minimale
frequentie van tweemaal per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening,

B. Schulte, GL

H. Lippinkhof, PvdA

M. Abbink, D66
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De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 14 december 2020
Stemverhouding:

Fracties voor:

Mr. M. Smits - Jansen

drs. A.J. van Hout

griffier

voorzitter

Fracties tegen:

D66
wijchen

PvdA wijchen

«Eflïïia

Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen
20 52870

Versterking Regionale Samenwerking Regio
Arnhem Nijmegen

Regioagendacommissie GR Regio ArnhemNijmegen
Motie van de fracties van D66 Wijchen, VVD Wijchen,
PvdA Wijchen en Kernachtig Wijchen
Eerste indiener motie: Kees van Galen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergade
ring bijeen op 17 december 2020.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat
1. Het college op 6 oktober 2020 heeft ingestemd met het treffen
van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regio ArnhemNijmegen;
2. In de beslisnota de democratische legitimering als volgt is ver
woord:
Onder het kopje 'Aanleiding': "De urgentie is [...] het tot stand
brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde
regionale besluitvorming".
Dit wordt herhaald in Argument 1.
In de beslisnota staat onder Argument 5 'Meer zicht en grip
voor raden en colleges is nodig': "[...] versterking van de sa
menwerking [is] voor ons alleen mogelijk als dat ook leidt tot
versterking van de betrokkenheid en zeggenschap van de de
mocratische organen. Op dit moment is er voor raden en colle
ges weinig zicht en grip op de regionale agenda. Er zijn ook
amper mogelijkheden voor democratische controle en verant
woording. De nieuwe gemeenschappelijke regeling voorziet in
een grotere transparantie en betere aansluiting en sturingsmo
gelijkheden voor gemeenteraden. Er zijn vaste momenten in
het jaar waarop raden kunnen sturen en kiezen. Via raadsontmoetingen blijven raden op de hoogte van de voortgang van de
opgaven. Daarnaast functioneert de raadsagendacommissie als
verbindende communicatieve schakel tussen het regiobestuur
en de lokale raden. Hierdoor komen de raden beter in positie."
3. In de Regeling (bijlage 4 bij de beslisnota) de genoemde raadsontmoetingen niet genoemd worden;

2
4.

5.

6.

7.

8.

Ook de raadsagendacommissie niet in de Regeling voorkomt,
maar er in art.15.2 wel sprake is van een regioagendacommissie;
Blijkens art.15.2 van de Regeling deze regioagendacommissie
door het Algemeen Bestuur van de op te richten GR wordt inge
steld;
Niet in de Regeling is vastgelegd wie lid kunnen zijn van de re
gioagendacommissie, door welk orgaan de leden benoemd wor
den, wat de taak is van deze commissie en hoe de regioagen
dacommissie ondersteund gaat worden;
Tijdens de voorgaande raadsontmoetingen (tweemaal in Lent,
tweemaal digitaal) het beeld is opgeroepen door de betrokken
bestuurders dat de regioagendacommissie zou bestaan uit bij
voorbeeld twee raadsleden per participerende gemeente en de
ze commissie de verbinding zou vormen tussen de GR en de
betrokken gemeenteraden;
In het verlengde van de laatste radenbijeenkomst op 5 oktober
er een aparte sessie is geweest waarin vragen van betrokken
raden zijn beantwoord

('https://www.reQioan.nI/versterkinQSDroces#raadsvraaenj:
9.

10.

11.

12.

13.
14.

De gemeenteraad alleen zijn goedkeuring kan onthouden aan
het voorliggende besluit als er sprake is van strijd met het recht
of het algemeen belang;
In de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 17 staat:
"De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door
het bestuur van het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het gemeenschappelijk orgaan aan de raden
van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van
die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt."
In de Regeling wel is vastgelegd welke inlichtingen het bestuur
van de GR verstrekt aan de raden, maar niet op welke wijze en
dat daarmee de Regeling in strijd is met artikell7 van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen;
Democratische legitimering van een gemeenschappelijke rege
ling als de nu voorliggende als een algemeen belang beschouwd
dient te worden;
De Regeling in ten minste één gemeente al is vastgesteld.
De Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in
voorbereiding is en inmiddels door de Tweede Kamer is aange
nomen en dat deze wet voorziet in een onderzoeksrecht door
rekenkamers en in een gemeenschappelijke adviescommissie
van raadsleden.

Overwegende, dat
1.

2.

3.

4.

De nu voorliggende Regeling het juridisch en bestuurlijk kader
vormt van de GR en daarmee bepalend is voor het toekomstig
functioneren van de GR;
Dat blijkens de in constatering 8 genoemd antwoordsessie het
oogmerk van de regeling is dat de raden structureel betrokken
blijven bij het functioneren van de GR;
Maar dat in de Regeling, in tegenstelling tot de suggestie uit de
beslisnota, op geen enkele wijze een democratische legitime
ring, in de vorm van betrokkenheid van de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten, is opgenomen;
In artikel 18.3 van de regeling wel is voorzien in de mogelijk
heid om de wijze van informeren en betrekken van gemeente
raden vast te leggen in een Reglement van Orde van het Alge

3

5.
6.

meen Bestuur, maar het ontwerpreglement geen onderdeel van
het voorliggende voorstel Is;
De voorliggende Regeling vaststelling behoeft van alle deelne
mende gemeenten voor inwerkingtreding;
Het tijdschema waarbinnen de betrokken gemeentebesturen tot
besluitvorming komen te weinig ruimte laat om de, in onze
ogen noodzakelijk, verbeteringen in de Regeling aan te bren
gen.

Draagt het College op om:
De volgende wijzigingen in de Regeling voor te leggen aan de deel
nemende gemeenten, indien dit mogelijk is voor inwerkingtreding
van de GR, dan wel zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding voor
stellen tot wijzigingen te doen aan het Algemeen Bestuur om een in
die zin aangepaste Regeling aan de raden ter goedkeuring voor te
leggen:
A.

de Regeling als volgt aan te passen:
Artikel 15 lid 2 en lid 3 te herformuleren:
2. Het algemeen bestuur regelt bij reglement de bevoegdheden,
faciliteiten en samenstelling van de in artikel 15, lid 1 be
doelde commissies.
3. Het algemeen bestuur stelt een regioagendacommissie in.
a. Deze regioagendacommissie bestaat uit maximaal 2 raad
sleden per deelnemende gemeente.
b. De gemeenteraad van de deelnemende gemeente be
noemt het lid/de leden.
c. De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voor
zitter.
d. De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van
het Algemeen bestuur.
e. Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt
zodra het lid ophoudt raadslid van de vertegenwoordigen
de gemeente te zijn of zodra de vertegenwoordigende
gemeenteraad de benoeming ongedaan maakt.
f. De regioagendacommissie wordt ondersteund door een
onafhankelijk secretariaat. De regioagendacommissie be
paalt zelf de inrichting van het onafhankelijke secretari
aat. Zij kan zich over de inrichting van het onafhankelijke
secretariaat laten adviseren door de griffies van de deel
nemende gemeenteraden.
g. De regeling zorgt voor voldoende middelen uit haar bud
get voor de ondersteuning van de regioagendacommissie
door een onafhankelijk secretariaat.

B.

in, het in artikel 18.3 van de Regeling genoemde, Reglement
van Orde de, in het raadsvoorstel genoemde, raadsontmoetingen vast te leggen met een minimale frequentie van tweemaal
per jaar.

C.

Zodra de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
van toepassing is de regioagendacommissie de functie te geven
van de daarin aangewezen gemeenschappelijke adviescommis
sie. De gemeenschappelijke adviescommissie kan het bestuur
van een openbaar lichaam adviseren omtrent voorgenomen be
sluiten, zelf aandacht voor een onderwerp vragen en (gezamen
lijke) standpunten van de raden van de deelnemende gemeen
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ten op het punt van de regeling voorbereiden en daaromtrent
adviseren. Daarmee kunnen de raden eerder en nauwer betrok
ken worden dan op dit moment het geval is. Er is geen sprake
van delegatie van bevoegdheden aan de gemeenschappelijke
adviescommissie. Uiteindelijk blijven de raden beslissingsbe
voegd over in te dienen zienswijzen.
D. Artikel 18 lid 2 van de Regeling te wijzigen. Tekst nu is:
"Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en
de bestuurscommissies verstrekken aan de raden van de ge
meenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die
raden worden verlangd."
Nieuwe tekst (vooruitlopend op het onderzoeksrecht door re
kenkamers in de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke re
gelingen):
"Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en
de bestuurscommissies verstrekken aan de raden van de ge
meenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die
raden worden verlangd. Dit geldt ook voor alle informatie die
nodig is voor het doen een onderzoek door een Rekenkamer,
Rekenkamerfunctie, dan wel een samenwerkingsverband hier
van."
Verzoekt de griffie om:
•
Als de raad besluit om deze motie aan te nemen, deze motie te
verspreiden onder de gemeenten die samenwerken in de regio
Arnhem Nijmegen

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
D66, Kees van Galen
Kernachtig Wijchen, Wouter van den Boogaard
PvdA, Wim Roosenboom
VVD, Roel Boumans

SP»

ZEVENAAR

ii LOKAAL BELANG
+* GEM. ZEVENAAR

Motie "De raad houdt handen aan het stuur"
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 25 november 2020, gelezen
984304 bijlage 3 Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem Nijmegen, behorende bij
raadsvoorstel Z/20/329303 Raadsvoorstel versterking samenwerking in de regio ArnhemNijmegen;

Constaterende dat:
1.

Het college voorstelt akkoord te gaan met de Gemeenschappelijke Regeling Regio
Arnhem-Nijmegen, die het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

moet vervangen en deze nu voorligt ter besluitvorming;
2. Hier een lang proces aan vooraf is gegaan, met meerdere ontmoetingen tussen
3.

raden uit de deelnemende gemeenten;
Democratische legitimatie bij diverse sessies naar boven kwam als belangrijk

uitgangspunt;
4. De Wet gemeenschappelijke regelingen expliciet vereist dat de Regeling bepalingen
bevat omtrent de wijze waarop raden geïnformeerd worden.

Overwegende dat:
1.

De tekst van de Regeling bepaalt hoe de Regio Arnhem Nijmegen in bestuurlijk en
democratisch opzicht zal functioneren, en welke invloed de raad heeft;

Roept het college op:
De volgende wijzigingen vóór vaststelling van de GR voorte leggen aan de deelnemende
gemeenten ter goedkeuring van hun raden, dan wel (indien dit niet mogelijk is) na
inwerkingtreding van de GR zo snel mogelijk een voorstel te doen aan het Algemeen
Bestuur om de volgende wijzigingen op de Regeling voorte leggen aan de raden:
1.

Aan artikel 15 worden de volgende nieuwe leden toegevoegd na 15.2 (15.3 wordt
157)
a. 15.3 De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de raden van
Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende gemeente, aan te wijzen
door de betreffende gemeenteraad;

b. 15.4 De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter
c. 15.5 De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van het Algemeen
Bestuur;
d. 15.6 Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid
ophoudt raadslid van de vertegenwoordigde gemeente te zijn.
2. In, het in art. 18.3 van de Regeling genoemde Reglement van Orde de - in het
raadsvoorstel genoemde - raadsontmoetingen vastleggen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 24 november 2020
Ed van der Schaft, SP Zevenaar
Joost du Croix, Lokaal Belang

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 25 november 2020.
Stemverhouding: 23 voor, 2 tegen
Fracties voor: SP, Lokaal Belang, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, Sociaal Zevenaar
Fracties tegen: VVD

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

1 agendapunt 8 Ingediende moties.pdf

Agendapunt 8.
Onderwerp: Ingediende moties.

Gevraagd besluit
In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ingediende moties.

De behandeling van de voorstellen van de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking in 17
gemeenteraden heeft geleid tot een oogst van 21 moties en 1 amendement 1
De moties en het amendement treft u aan in bijgaande bundel.
Een analyse van de moties leert dat een volgende verdeling te maken is:
- Regioagendacommissie (11)
- Monitor Brede Welvaart (3)
- Openbaarheid en transparantie (4)
- Opgaven/regionale agenda (2)
Eén motie van de gemeenteraad van Arnhem heeft betrekking op het samenspel tussen raad en
college.
Regioagendacommissie
Door 8 gemeenteraden is het initiatief van de gemeenteraad van Renkum (al dan niet in iets
aangepaste vorm) overgenomen in een aangenomen motie.
A. de Regeling als volgt aan te passen:
 Toe te voegen na 15.2:
15.3
De regioagendacommissie bestaat uit vier raadsleden namens de
raden van Arnhem en Nijmegen en twee, per overige deelnemende
gemeente, aan te wijzen door de betreffende gemeenteraad.
15.4
De regioagendacommissie kiest uit haar midden een voorzitter.
15.5
De regioagendacommissie beschikt over alle stukken van het
Algemeen Bestuur.
15.6
Het lidmaatschap van de regioagendacommissie eindigt zodra het lid
ophoudt raadslid van de vertegenwoordigde gemeente te zijn.
 Art. 15.3 wordt vernummerd tot 15.7
B. in, het in art.19.3 van de Regeling genoemde, Reglement van Orde de, in het
raadsvoorstel genoemde, raadsontmoetingen vast te leggen met een minimale
frequentie van tweemaal per jaar,

1

De besluitvorming over de bijdrage aan The Economic Board is buiten beschouwing gelaten in dit overzicht.

1

De motie roept de colleges (AB-leden) op de Gemeenschappelijk Regeling (GR) aan te passen. Als
reactie op deze moties is op voorhand door de Stuurgroep aangegeven dat er inhoudelijk geen
bezwaren bestaan tegen deze wijzigingen, maar er juist bij de opstellen van de GR gekozen is voor
maximale flexibiliteit in de formele regeling. De uitwerking, zoals beschreven in het bedrijfsplan kan via
de nadere regeling (artikel 15 lid 3 GR). Daarnaast heeft de Stuurgroep expliciet gekozen om de leden
van de Regioagendacommissie de ruimte te geven na te denken over hun rol alvorens alles formeel
vast te leggen.
Er is in de regio ook nog geen unaniem standpunt ten aanzien van de invulling van de
regioagendacommissie. Aangenomen moties van de gemeenteraden van Berg en Dal en Heumen
spreken zich onder meer uit voor een kleinere regioagendacommissie.
Het volgende is formeel opgenomen in de GR:
Artikel 15 Commissies van advies
1.

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen,
zulks met inachtneming van artikel 24 van de wet.

2.

Het algemeen bestuur stelt in ieder geval een regioagendacommissie in.

3.

Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en samenstelling van de in dit artikel bedoelde
commissies.

Voorstel: nu concreet geen actie ondernemen om de GR te wijzigen. In de 1 e regioagendacommissie
(begin februari) in gesprek te gaan met de raadsleden over de inhoud van de moties en de op te
stellen regeling.
Motie Brede Welvaart
De opdracht aan de colleges is om de inzet van de Monitor Brede Welvaart van het CBS als evaluatieinstrument en als basis van beleidsaanpassingen te bepleiten.
De Monitor is bij de tot standkoming van de regionale agenda ook genoemd als bruikbaar instrument.
In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en
COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van meer dan veertig indicatoren geeft de monitor
een breed en divers beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving.
Inmiddels is de The Economic Board gestart met een verdieping op de waarde en inzetbaarheid van
dit instrument.
Voorstel: het AB in het tweede kwartaal van 2021 een voorstel voor te leggen over de inzet van de
Monitor Brede Welvaar voor de regio Arnhem Nijmegen.
Openbaarheid en transparantie
In 4 moties wordt aangedrongen op maximale transparantie, openbaarheid en beschikbaarheid van
stukken van de regionale gremia. Niet alleen voor raadsleden maar ook voor bewoners. Diverse
herkenbare voorstellen worden gedaan. Deze sluiten aan bij de uitgangspunten van de versterkte
regionale samenwerking. Deels zijn de maatregelen concreet, deels kunnen deze vastgelegd worden
in de op te stellen reglementen/regelingen.
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Voorstel: de gedane suggesties bij de inrichting van de regionale samenwerking en in de op te stellen
regelingen op te nemen.
Opgaven/regionale agenda
Twee verschillende moties zijn aangenomen. De 1e vraagt te onderzoeken in hoeverre de regionale
agenda het beste kan bijdragen aan doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord. De tweede vraagt
meer aandacht op vergroting van biodiversiteit.
Uitvoering van de motie vraagt nader onderzoek om aan de onderliggende verwachtingen te kunnen
voldoen. Op korte termijn, in de de opbouwfase van het regiobureau en de opdracht om in april de
regionale agenda 2022 te presenteren, heeft dit geen prioriteit en ontbreekt het aan capaciteit.
De moties worden in ieder geval onder de aandacht van de bestuurlijk trekker en de opgavemanager
Circulaire Regio gebracht.
Voorstel: beide moties later dit jaar ter hand te nemen.
Het amendement dat door de gemeenteraad van Westervoort is aangenomen ziet op voorbehoud van
deelname vanwege het preventief financieel toezicht door de provincie Gelderland. Deelname aan de
regionale samenwerking met de bijbehorende financiële verplichtingen is afhankelijk gesteld van de
toestemming van de provincie Gelderland. Dhr. Van Hout, AB-lid namens de gemeente Westervoort,
kan u desgewenst infomeren over de situatie van Westervoort.
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1.1.0 Vaststellen van de begroting 2021
1 Agendapunt 11 Begroting 2021.pdf

Agendapunt 11.
Onderwerp: Begroting 2021

Gevraagd besluit
De begroting 2021 vast te stellen.

In de voorstellen van de Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking is in het Bedrijfsplan (16
april 2020 / 15 september 2020) een begroting opgenomen. Op grond van artikel 30 stelt u AB de
begroting vast.
Met het vaststellen van deze primitieve begroting ligt er een financiële basis voor de regio.
De inwonerbijdrage voor 2021 bedraagt € 2,50. Door de provincie Gelderland is een bedrag groot €
600.000 toegezegd ter demping van de verhoging van € 0,88 naar € 2,50. De begroting heeft
betrekking op de regioorganisatie van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. In deze
begroting is de bijdrage van € 1.00 aan The Economic Board niet opgenomen.

proces- en bureaukosten
Personele kosten (totaal 8
fte)*
Regiodirecteur en strateeg
(2 fte)
Strategisch advies (2,4 fte)
Procesondersteuning (2,8
fte)
Managementondersteuning
(0,8 fte)
Lobby, positionering en
profilering (3 fte+extra
kosten)
Overhead over personeel
(piofach=25% van totaal)
Voorbereiding van de
opgaven
Communicatie en
ontmoeting
Totaal lasten
bijdrage gemeenten (allen) *
Saldo

2021
€ 800.000

2022
€ 800.000

meerjarenbegroting
2023
2024
€ 800.000
€ 800.000

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000

€ 240.000
€ 240.000

€ 240.000
€ 240.000

€ 240.000
€ 240.000

€ 240.000
€ 240.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 275.000

€ 275.000

€ 275.000

€ 275.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 1.925.000
-€-1.925.000
0

€ 1.925.000
-€-1.925.000
0

€ 1.925.000
-€-1.925.000
0

€ 1.925.000
-€-1.925.000
0

* inclusief bijdrage provincie Gelderland € 600.000
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1.2.0 Benoemen van de 5 bestuurlijk opdrachtgevers (artikel 9 lid 2)
1 Agendapunt 12 Benoemen bestuurlijk trekkers.pdf

Agendapunt 12.
Onderwerp: Benoemen van de 5 bestuurlijke opdrachtgevers

Gevraagd besluit
Op grond van artikel 9 lid 2 van de GR de volgende bestuurders te benoemen als bestuurlijk trekkers
voor de 5 opgaven:
- Carol van Eert
Opgave Groene Groeiregio
- Agnes Schaap
Ontspannen regio
- Jan van Dellen
Productieve regio
- Titus Burgers
Circulaire Regio
- Harriet Tiemens
Verbonden Regio

Op grond van artikel 9 lid 2 van de gemeenschappelijk regeling (GR) benoemt het AB de bestuurlijk
trekkers voor de 5 opgaven. Door de Stuurgroep is vorig jaar de procedure opgestart en inmiddels
zijn de bestuurlijk trekkers, samen met het bestuurlijke opgaveteam, de ambtelijk opdrachtgever en
de in revent geworven Opgavemanagers gestart.
Bijgaand het overzicht van de 'teams 'per opgave.

Groene Groei Regio

Circulaire Regio

Carol van Eert (burgemeester Rheden)
Remco Boer (Wijchen)
Matthijs Lenis 06-52751546

Titus Burgers (wethouder Wijchen)
Maurits van de Geijn (Renkum)
Michiel Hustinx 06-13387996

- N. Vergunst (Nijmegen)
- G. Gerrits (Wijchen)
- H. Winters (Zevenaar)
- P. de Klein (Beuningen)
- W. Hol (Overbetuwe)
- C. Bouwkamp (Arnhem)

Speerpunt 1 Circulaire bouw en Infrastructuur

- A. Slob (Lingewaard)
- C. Koers (Zevenaar)
Speerpunt 2 Circulaire economie: grondstoffen en ketens

- M. Schoenaker (Heumen)
- D. Klomberg (Rheden)
Speerpunt 3 Water en Klimaatadaptie

- N. Verheul (Berg en Dal)
- P. Bollen (Doesburg)
Speerpunt 4 Transitie naar duurzame energie

- D. Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe)
- J. Maouche (Renkum)
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Verbonden Regio

Ontspannen Regio

Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen)
Igor van der Valk (Lingewaard)
Johan Leferink 06-52802170

Agnes Schaap (burgemeester Renkum)
Edwin van der Velde (Berg en Dal)
Mariken Prüst 06-24232293

- R. van der Zee (Arnhem)
- P. Loermans (Wijchen)
- J. Sluiter (Lingewaard)
- C. Koers (Zevenaar)
- P. Baneke (Mook en Middelaar)
- R. Waas (Heumen)

- E. Weststeijn (Rozendaal)
- K. Peters (Mook en Middelaar)
- H. de Vroome (Arnhem)
- A. Visser (Berg en Dal)
- B. van Veldhuizen (Doesburg)
- H. Witjes (Lingewaard)/B. Elfrink (Zevenaar)
- N. Vergunst (Nijmegen)
- M. Budel (Rheden)
- A. Stunnenberg (Heumen)
- A. Springveld (Druten)

Productieve Regio
Jan van Dellen (wethouder Arnhem)
Peter Werkman (Doesburg)
Jolanda van Rensch 06-53727852

- F. Eetgerink (Heumen)
- M. Esselbrugge (Nijmegen)
- B. Faber (Overbetuwe)
- H. Witjes (Lingewaard) / B. Elfrink (Zevenaar)

Algemeen Bestuur 13 januari 2021

- M. Som (Montferland)
- H. Hieltjes (Duiven)
- W. Brink (Druten)
- N. Derks (Wijchen)

1.5.0 Vaststellen van het vergaderschema 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
1 agendapunt 15 jaarkalender 2021 Groene Metropool.xlsx

Planning 2021
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GROENE METROPOOLREGIO
Algemeen Bestuur *
(tweede deel vergadering met bestuurlijke trekkers)
13.00 - 15.00 uur
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