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2 Besluitenlijst van de vergadering van 13 januari 2021

1 Concept- besluitenlijst AB d.d. 13-01-21 

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
(uitgebreide versie) 

1

Gehouden op : 13 januari 2021 
Voorzitter : L. van Riswijk en H. Bruls
Vergaderlocatie : Gemeentehuis Rheden in De Steeg

Aanwezig de leden: A. Marcouch (Arnhem), L. van der Meijs (Doesburg), H. Witjes (Lingewaard), M. 
Schoenakers (Heumen, plv), P. de Baat (Montferland), P. Baneke (Mook en Middelaar, plv), H. Bruls 
(Nijmegen), P. Hoytink-Roubos (Overbetuwe), A. Schaap (Renkum & bestuurlijk trekker), C. van Eert 
(Rheden & bestuurlijk trekker), E. Weststeijn (Rozendaal), M. van Beek (Wijchen), L. van Riswijk 
(Zevenaar).
De (overige) bestuurlijk trekkers: J. van Dellen, T. Burgers

Afwezig: M. Slinkman (Berg en Dal), C. van Rhee-Oud Ammerveld (Druten), H. Hieltjes (Duiven), M. 
Mittendorff (Heumen), W. Gradisen (Mook en Middelaar), A. van Hout (Westervoort), H. Tiemens 
(bestuurlijk trekker). 
Voorts aanwezig: A. Joustra (interim-directeur). H. van den Berg (verslag)

In afschrift aan : Aan- en afwezigen, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie 

0. Opening
Dhr. Van Riswijk, voorzitter van de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking, opent de 
constitutionerende vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. 

Dhr. R. Barends maakt gebruik van het inspreekrecht. 
1. Ingekomen stukken
Kennisgenomen. 

2. Formeel vaststellen van het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio 
         Arnhem-Nijmegen
Besluit: vastgesteld, zie bijlage 1.

3.  Aanwijzen van een voorzitter van het Algemeen Bestuur
Besluit: burgemeester dhr. H. Bruls wordt bij acclamatie aangewezen als voorzitter. 

4. Aanwijzen van een vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur
Besluit: burgemeester dhr. L. van Riswijk wordt bij acclamatie aangewezen als vicevoorzitter. 

5. Kiezen van het 3e lid van het Dagelijks Bestuur
Besluit: wethouder mevrouw H. Witjes wordt bij acclamatie gekozen als lid van het Dagelijks 
Bestuur. 

6. Benoemen van dhr. A. Joustra als interim-directeur
Besluit: dhr. drs. A. Joustra te Hoofddorp wordt benoemd als directeur van de 
gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen voor de periode van 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.
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. 
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Dhr.  De Baat wijst het AB er op dat de gemeenteraad van Montferland een onderzoek uitvoert dat 
moet leiden tot een koersbepaling over de gewenste oriëntatie van zijn gemeente op de regionale 
samenwerking. Zowel de optie Regio Achterhoek als de optie regio Arnhem-Nijmegen zijn in het 
onderzoek betrokken. Later dit jaar spreekt de gemeenteraad zich uit. 
Mevr. Van der Meijs meldt dat de gemeenteraad van Doesburg in het kader van het proces 
Toekomstvisie Doesburg 2040 zich ook oriënteert. Op zeer korte termijn bespreekt de 
gemeenteraad deze toekomstvisie. Zij verwacht dat deze visie geen directe gevolgen heeft voor de 
regionale oriëntatie van haar gemeente. 

8. Ingediende moties
Het AB neemt de volgende besluiten over de moties met de navolgende thema's: 
- Regioagendacommissie
Mevr. Schaap is enigszins verbaasd over het advies gelet op het aantal raden die de motie heeft 
aangenomen. Een helder signaal van het AB naar deze gemeenteraden is nodig.
Een aantal AB-leden achten het verantwoord dit procesvoorstel over te nemen. Het voorgestelde 
besluit van het AB is geen definitief oordeel. Het geeft de leden van de regioagendacommissie de 
ruimte, gelet ook op de moties die een kleinere commissie voorstaan, hier eerst zelf over van 
gedachten te wisselen.
Dhr. Van Riswijk benadrukt de kracht van dit procesvoorstel als belangrijke tussenstap waarin de 
raadsleden de gelegenheid wordt geboden o.m. over taakopvatting, rolneming, ondersteuning, 
frequentie eerst zelf gedachten en opvattingen te delen 
Dhr. Van Eert concludeert dat niet alle moties identiek zijn. Hij doet de suggestie om vandaag al te 
besluiten de raadsontmoetingen vast te leggen in de GR. Besloten wordt, op advies van de 
voorzitter, dit nu niet te besluiten, maar mee te nemen bij aanstaande aanpassing van de GR na 
het gesprek met de regioagendacommissie. 
Besluit: nu geen actie ondernemen om de GR te wijzigen. In de 1e regioagenda-commissie (2 
februari) in gesprek gaan met de raadsleden over de inhoud van de moties en de op te stellen 
regeling. 

- Monitor Brede Welvaart
Mevr. Witjes meldt dat deze motie niet in haar raad is aangenomen, maar dat ze hierover een 
toezegging heeft gedaan. De moties die zijn aangenomen over TEB staan niet vermeld in het 
overzicht is haar opgevallen. Dhr. Van Dellen antwoordt dat het thema verbinding van de Groene 
Metropoolregio met TEB een onderwerp is in het PFO Economie.
Mevr. Schaap: wat betekent de besluitvorming van enkele gemeenten om niet langer bij te dragen 
voor de activiteiten van TEB? Dhr. Van Dellen, boardlid, geeft aan dat hierover gesproken is met 
de directeur TEB en boardlid Van Eert. Betekent enerzijds 'pas op de plaats maken' maar 
anderzijds dat TEB nog meer energie in de verbinding moet stoppen. 
Dhr. De Baat pleit ervoor de gezamenlijke, verbindende, thema's van de Groene Metropoolregio 
en de TEB vast te leggen in een gezamenlijke agenda. 
Besluit: het AB in het tweede kwartaal van 2021 een voorstel voor te leggen over de inzet van de 
Monitor Brede Welvaart voor de regio Arnhem-Nijmegen.

 - Openbaarheid en transparantie
Besluit: de gedane suggesties bij de inrichting van de regionale samenwerking in de op te stellen 
regelingen op te nemen.

- Opgaven/regionale agenda
Besluit: beide moties later dit jaar ter hand te nemen.

Mevr. Hoytink-Roubos merkt op dat de gemeenteraad van Overbetuwe bewust geen moties heeft 
aangenomen en dat de raadsrapporteurs, die de gemeenteraad van Overbetuwe kent, aan de slag 
willen.

9. Toetreding gemeente Beuningen
Besluit: kennisgenomen van het advies. Bij een positief besluit van de gemeenteraad van 
Beuningen volgt op 24 februari een voorstel voor een besluit om de regeling te wijzigen.
Als randvoorwaarde aan de nieuwe gemeenschappelijk regeling wordt verbonden dat Beuningen 
vanaf 1 januari 2021 aan haar (financiële) verplichtingen voldoet.
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10. Instellen van de regioagendacommissie (conform art. 15 GR) | regeling van de 
          taken en bevoegdheden van deze commissie
Besluit: 
1. de regioagendacommissie in te stellen,
2. alvorens tot vaststelling van een regeling van taken van deze commissie over te gaan, de 
regioagendacommissie de gelegenheid te bieden hierover te adviseren.

 11. Vaststellen begroting 2021
Besluit: de primitieve begroting 2021, afkomstig uit het bedrijfsplan, vast te stellen. 

Voorzitter: het AB krijgt op 24 februari een nieuwe, uitgewerkte, begroting 2021 voorgelegd. 

12. Benoemen van de 5 bestuurlijk opdrachtgevers (artikel 9 lid 2)
Besluit: op grond van artikel 9 lid 2 van de regeling de volgende bestuurlijk trekkers te benoemen:
- Carol van Eert     opgave Groene Groeiregio 
- Agnes Schaap     opgave Ontspannen regio 
- Jan van Dellen     opgave Productieve regio 
- Titus Burgers       opgave Circulaire Regio 
- Harriet Tiemens   opgave Verbonden Regio. 

13. Planning uitwerking opgaven | regionale agenda 2022
Toelichting door de directeur Joustra: ambitie is aan het AB van 7 april een concept uitwerking van 
de 5 opgaven, Daarna wordt dit voorgelegd aan de deelnemende gemeenten met de bijbehorende 
concept-opgaveovereenkomst. Voortouw ligt nu bij de bestuurlijk trekkers met zijn/haar ambtelijk 
opdrachtgever en opgavemanager, daarbij ondersteund door de bestuurlijk opgaveteam. De 
opgavemanagers zijn zojuist geworven en kunnen, deels vooralsnog parttime, starten. 

Verbinding tussen de 5 opgaven wordt geborgd door het onderling overleg van de 
opgavemanagers. Zij zijn doende om ambtelijke schrijfteams te formeren.
Belangrijke rol hierbij ook weggelegd voor de regiocoördinatoren die de verbinding met en binnen 
de eigen gemeente borgen. Nu ook aandacht voor het opstellen van een helder format. 
Het volgende AB wordt gebruikt om U over de voortgang bij te praten, weer in aanwezigheid van 
de bestuurlijk trekkers. 
Ook de regioagendacommissie zal benut worden om het proces uit te leggen en zo de 
gemeenteraden aan de voorkant te betrekken. 

Dhr. De Baat wijst op de mogelijkheden die pandemieherstelfondsen kunnen bieden. Wenselijk om 
voortvarend afspraken te maken om gezamenlijk vruchten te plukken van deze fondsen. Dhr. 
Joustra wijst op het onderscheid tussen korte termijn en lange termijn. De kansen die nieuwe 
fondsen bieden zijn besproken en nagedacht wordt wat dit kan betekenen.
Dhr. Van Dellen: binnen het PFO Economie is hier zeker al over gesproken. Een mooi voorbeeld 
is de transformatie van stads- en dorpskernen. Nadrukkelijk wordt nu gekeken welke maatregelen 
op korte termijn voorrang vragen. 
De ontstane situatie heeft ook twee zijden, aldus dhr. Van Riswijk. Heeft de pandemie gevolgen 
voor de zojuist vastgestelde agenda en plannen? Op korte termijn wellicht niet direct. Anderzijds 
zijn er nu middelen beschikbaar. Van ons wordt gevaagd om alert te zijn en te lonken naar deze 
extra middelen, bijvoorbeeld bij onze partner, de provincie Gelderland. 

De voorzitter merkt op dat het de taak van het AB is om de dwarsverbanden te leggen tussen de 
opgaven en daarop toe te blijven zien. 

Afsluitend spreekt dhr. Van Dellen uit zeer tevreden te zijn over de aangestelde opgavemanagers.
  
14. Voortgang Bestuursakkoord Regio Arnhem Nijmegen-provincie Gelderland-
            The Economic Board
Na de presentatie van de intentieovereenkomst zijn de nodige stappen gezet, aldus dhr. Van 
Riswijk. Ambtelijke trekkers zijn aangewezen. Belangrijk dat de 5 opgaven tijdig input gaan 
leveren voor het Bestuursakkoord. Afstemming tussen beide processen is cruciaal. Dhr. Joustra 
wijst er op dat het nieuwe bestuursakkoord meer beleidsterreinen en meer participanten kent dan 
het akkoord uit 2017 dat het vervangt. Bestuursakkoord kent dezelfde planning als de uitwerking 
van de 5 opgaven dus dat vraagt intensief zwaluwstaarten. Daarnaast is het bestuursakkoord ook 
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gebaseerd op het Strategisch- en Tactisch Plan van The Economic Board en de beleidsplannen 
van de provincie Gelderland. Veel materiaal is dus ook al beschikbaar. Ook hiervoor geldt dat 7 
april een belangrijke datum is.

15. Vaststellen van het vergaderschema 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-
             Nijmegen
Besluit: vastgesteld. 
Voorzitter heeft signalen ontvangen dat het niet alle leden past. Er wordt naar gekeken welke 
oplossingen er zijn. Vooralsnog dit schema vastleggen; volgende AB meer duidelijkheid. 
 
16. Rondvraag
Dhr. Schoenakers: wat is/wordt de rol van de PFO-overleggen in relatie tot de 5 opgaven? Hoe 
gaat e.e.a. in elkaar over? Is hier al duidelijkheid over?
Dhr. Van Riswijk: hierover is in de Stuurgroep gesproken. Deze 3 maanden, het 1e kwartaal van 
2021, vormt een overgangsperiode. De 4 PFO's zijn nog actief. Naast overleg over de opgaven zal 
er behoefte blijven bij portefeuillehouders om elkaar te treffen over onderscheidende thema's. 
Deze drie maanden kunnen gebruikt worden door de portefeuillehouders om, in samenspraak met 
de bestuurlijk trekkers en bestuurlijke opgaventeams, van gedachten te wisselen en tot afspraken 
te komen. Ik nodig hen uit die gelegenheid te benutten en daar op 10 maart in het PFO afspraken 
over te maken. In het vergaderschema 2021 zijn al woensdagen en vrijdagochtenden geblokt. 

Desgevraagd wordt besloten om de AB-vergaderingen vooralsnog digitaal te organiseren tenzij de 
agenda aanleiding geeft tot een fysieke (coronaproof) ontmoeting. 
Besluit: digitaal, tenzij. 

Bijlage:
Ledenlijst Algemeen Bestuur
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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                     DB-lid Weth. A. Slob 

Montferland Burg. P. de Baat Weth. W. Gerritsen

Mook en Middelaar Burg. W. Gradisen Weth. P. Baneke

Nijmegen Burg. H. Bruls                      voorzitter 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       vicevoorzitter Weth. N. van Dellen

Besloten 13 januari 2021 in De Steeg. 



3 Vaststellen van regelingen

1 Beslisdocument "Vaststelling van regelingen"  

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 1

Vergaderdatum Algemeen Bestuur 24 februari 2021

Onderwerp Vaststelling van regelingen

Portefeuillehouder Voorzitter

Behandelend ambtenaar Suzanne Vloet/Anne Joustra

Kenmerk

GEVRAAGD BESLUIT Het Algemeen Bestuur besluit tot vaststelling van 
    - Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
    - Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

TOELICHTING Het Reglement van Orde regelt de orde van de vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het 
betreft onder andere de vergaderorde en -frequentie, stemmingen en 
verslaglegging. Het Reglement sluit aan bij de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen

Het Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voorziet 
in mandaat aan het Dagelijks Bestuur inzake de subsidieverlening aan de 
stichting The Economic Board en besluiten en handelingen in het kader 
van bezwaarschriften, (hoger) beroepsschriften en verzoeken om een 
voorlopige voorziening

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

 - Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 - Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

N.v.t.



BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 2

___________________

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

__________________________________________________________

N.v.t

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Het besluit valt binnen de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur 



1 3.1 - Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
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Reglement van orde AB Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van 24 februari 2021;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen het volgende Reglement van orde voor het algemeen bestuur Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:

Hoofdstuk 1 
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:

1. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling;

2. deelnemers: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen 
aan de regeling;

3.Regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 

4.voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur of diens 
plaatsvervanger; 

5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

6. secretaris: directeur zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling; 

7. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling;

8. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Hoofdstuk 2 Vergaderingen van het algemeen bestuur
Artikel 2 Voorzitter
De voorzitter zorgt voor naleving van het reglement en hetgeen de wet, de regeling of dit reglement 
hem verder opdraagt.

Artikel 3 Secretaris
1. Als secretaris van het algemeen bestuur fungeert de directeur. De directeur kan een 

plaatsvervanger aanwijzen.
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2. De secretaris (of diens plaatsvervanger) is bij elke vergadering van het algemeen bestuur 
aanwezig. 

3. De secretaris kan, indien daartoe door de voorzitter uitgenodigd, aan de beraadslagingen 
deelnemen.

4. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een agenda, presentielijst, de notulen en de 
besluitenlijst van de vergadering.

Artikel 4 Vergaderingen
1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar op een in onderling overleg vast 

te stellen dag en tijdstip en voorts zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur dat nodig 
oordeelt of als tenminste vier leden daarom verzoeken. 

2. Indien een lid van het algemeen bestuur een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij 
schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de voorzitter deze extra vergadering bijeen te 
roepen. Het verzoek wordt medeondertekend door tenminste drie leden van het algemeen 
bestuur. 

3. Voor elke vergadering van het algemeen bestuur zendt de secretaris, minimaal 10 dagen van 
tevoren, digitaal de agenda en bijlagen toe aan de leden van het algemeen bestuur alsmede 
aan de leden van de regioagendacommissie. Stukken waarop geheimhouding is opgelegd 
zullen voor leden van de regioagendacommissie op de (eigen) griffie ter inzage liggen. 

4. De agenda en bijlagen worden na het verzenden van de oproep voor eenieder openbaar 
gemaakt op de website van de Groene Metropoolregio. Dit geldt niet voor onderdelen van de 
agenda waarop geheimhouding is opgelegd conform artikel 23 van de wet. 

5. Indien na het verzenden van de oproep nog stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan 
mededeling gedaan aan de leden en wordt dit vermeld op de website van de Groene 
Metropoolregio. 

6. Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in derde lid niet mogelijk is, 
doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder 
opgaaf van reden(en) van urgentie voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. De 
voorzitter beslist of het onderwerp aan de agenda wordt gevoegd. In dat geval zendt de 
secretaris de aangepaste agenda en bijlage(n) digitaal naar de leden van het algemeen bestuur, 
de leden van de regioagendacommissie en worden deze stukken openbaar gemaakt op de 
website van de Groene Metropoolregio. 

Artikel 5 Verhindering
1. Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, woont zijn 

plaatsvervanger de vergadering bij. Indien ook hij verhinderd is, geeft hij daarvan kennis aan 
de voorzitter of de secretaris.

2. Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft 
hij daarvan kennis aan degene die hem overeenkomstig artikel 13 van de regeling vervangt.

Artikel 6 Openbaarheid en quorum
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 
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2. Als de voorzitter het nodig oordeelt of als één vijfde van het aantal aanwezig leden daarom 
verzoekt, worden de deuren gesloten. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of wordt 
vergaderd met gesloten deuren. 

3. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en is achteraf terug te kijken, tenzij wordt 
vergaderd met gesloten deuren. 

4. De vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het 
aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 7 Spreekrecht  
1. Personen kunnen alleen het woord voeren over ter bespreking op de agenda opgenomen 

onderwerpen. Het inspreken geschiedt voorafgaand aan de beraadslaging over het onderwerp. 

2. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 10.00 uur op de dag 
voorafgaand aan de dag van de vergadering aan de secretaris. Hij vermeldt daarbij zijn naam, 
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren.

3. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.

4. Het algemeen bestuur kan in het belang van de orde van vergadering of vanwege het 
ontbreken van voldoende belang besluiten om van uitnodiging af te zien.

Artikel 8 Stemmingen
1. Elk jaar wordt het aantal stemmen per lid van het algemeen bestuur in de eerste vergadering 

vastgesteld met in achtneming van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de regeling. 

2. Indien geen van de leden van het algemeen bestuur bij het nemen van een besluit stemming 
vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

3. Indien een lid van het algemeen bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt 
mondeling gestemd. Wanneer de stemmen staken dan geldt artikel 32, vierde en vijfde lid, van 
de Gemeentewet. 

4. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen 
is geheim. 

Artikel 9 Verslag, presentie-, en besluitenlijst
1. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.

2. Het verslag bevat in ieder geval:

a. de namen van de aanwezige en afwezige leden alsmede de andere personen die hebben 
deelgenomen aan de beraadslaging;

b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest met een korte samenvatting van 
het besprokene met vermelding van de namen van de aanwezigen die het woord voerden;

c. de voorstellen van orde;

d. een formulering van de door het bestuur genomen besluiten (besluitenlijst);

e. een actiepuntenlijst;
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f. een samenvatting van de inbreng door insprekers. Indien een spreeknotitie is opgesteld, 
wordt deze integraal aan het verslag toegevoegd.

3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

4. Het verslag wordt na vaststelling toegezonden aan de colleges en gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten. 

5. Voorts wordt, voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet 
verzet, het verslag na vaststelling openbaar gemaakt op de website van de Groene 
Metropoolregio.

Artikel 10 Ambtelijke ondersteuning
De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van 
een vlot verloop van de vergadering van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Deelneming derden aan de vergadering
1. Het algemeen bestuur kan besluiten anderen, waaronder bestuurlijk vertegenwoordigers van 

de provincie, onderwijsinstellingen, ondernemers en andere maatschappelijke instellingen als 
adviseur uit te nodigen. Zij kunnen aan de beraadslaging deelnemen. 

2. Bestuurlijk opdrachtgevers van een opgave worden voor minimaal de helft van het aantal 
vergaderingen per jaar, uitgenodigd voor het algemeen bestuur. Zij kunnen aan de 
beraadslaging deelnemen.  

Artikel 12 Interpellatie
1. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de 

voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 1 week voor de aanvang van de vergadering 
schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het 
onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.

2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van het algemeen bestuur. 

3. De interpellatie wordt in de eerstvolgende vergadering gehouden, tenzij het algemeen bestuur 
beslist dat zij in een volgende vergadering wordt gehouden. 

4. De interpellatie vormt een agendapunt voor de vergadering. Het stellen van de vragen en de 
beantwoording vinden mondeling plaats. Na het antwoord vindt een behandeling in tweede 
instantie op de gebruikelijke wijze plaats.

Hoofdstuk 3 Verantwoordings- en informatieplicht
Artikel 13 Informatieplicht

1. Een verzoek om informatie kan bestaan uit het overleggen van documenten of uit het stellen 
van vragen. 
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2. Een verzoek om informatie op grond van artikel 18, tweede lid, van de regeling wordt gericht 
aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter. Het verzoek wordt digitaal 
verzonden aan de secretaris. 

3. Een verzoek om informatie op grond van artikel 19, eerste lid en artikel 20, eerste van de 
regeling wordt digitaal gericht aan het betreffende lid van het algemeen bestuur. Hierbij 
gelden de afspraken die zijn gemaakt in de betreffende gemeente. 

4. Beantwoording vindt plaats door het orgaan of het bestuurslid waaraan de vragen zijn gesteld. 

5. Alle informatie die op grond van de regeling wordt verstrekt, wordt digitaal verstrekt. De 
informatie kan desgevraagd ook schriftelijk worden verstrekt. 

6. Een verzoek wordt uiterlijk binnen vier weken beantwoord. Indien deze termijn niet haalbaar is, 
stelt de voorzitter de verzoeker hiervan gemotiveerd in kennis. Hierbij wordt een termijn 
gesteld waarbinnen beantwoording wel mogelijk is. 

7. Verzoeken om informatie en de beantwoording hiervan worden ter kennis gebracht aan de 
overige leden van het algemeen bestuur, de leden van de regioagendacommissie alsmede 
geplaatst op de website van de Groene Metropoolregio.

Artikel 14 Verantwoording 
1. Voor het afleggen van verantwoording door een lid van het algemeen bestuur aan het college 

dat dit lid heeft aangewezen, is het Reglement van orde van dit betreffende college leidend. 

2. Voor het afleggen van verantwoording door een lid van het algemeen bestuur aan de 
gemeenteraad van de betreffende gemeente, is het Reglement van orde van deze 
gemeenteraad leidend. 

3. Voor het afleggen van verantwoording door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur 
geldt het volgende:

a. Ieder lid van het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur vragen stellen. 
Artikel 13 van het reglement is van toepassing. 

b. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft het recht om het dagelijks bestuur ter 
verantwoording te roepen over het door hen gevoerde bestuur. Artikel 12 van het 
reglement is van toepassing. 

4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een lid van het dagelijks bestuur en op de 
voorzitter. 

5. Indien een uitspraak van het algemeen bestuur inhoudende de opzegging van zijn vertrouwen 
in een lid van het dagelijks bestuur er niet toe leidt dat dit lid zijn ontslag uit genoemde 
functie indient, kan het algemeen bestuur besluiten tot ontslag.

Artikel 15 Informatieprotocol
Het algemeen bestuur stelt een informatieprotocol vast met in achtneming van dit Reglement van orde. 
Het informatieprotocol kan, los van het Reglement van orde, worden gebruikt door de deelnemers en 
de raadsleden van de deelnemers. Het informatieprotocol gaat in op de wijze van het verstrekken van 
inlichtingen en het afleggen van verantwoording zoals bedoeld in de artikelen 17 tot en met 20 van de 
regeling. 
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Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 17 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

Artikel 18 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. 

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 24 februari 2021: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls
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Mandaatbesluit AB Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van 24 februari 2021; 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen het volgende Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:

Artikel 1 Begripsbepalingen
De begripsbepalingen genoemd in artikel 1 van de regeling, zijn van toepassing op dit besluit. 
Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

1.voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur of diens 
plaatsvervanger; 

2. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling;

3. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

4. directeur: de directeur zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling;

5. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling;

6.mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

7.ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een 
ander;

8.volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke 
rechtshandelingen te verrichten;

9.machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten, 
geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

Artikel 2 Volmacht en machtiging
Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder ook verstaan volmacht of 
machtiging.

Artikel 3 Mandaat
Aan het dagelijks bestuur worden de volgende bevoegdheden gemandateerd:

1. besluiten en handelingen betreffende de subsidie aan de stichting The Economic Board; 
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2. besluiten en handelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften, (hoger) 
beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening in verband met besluiten 
opgenomen in het eerste lid. De bevoegdheid om een beslissing op bezwaar te nemen wordt 
niet gemandateerd.

Artikel 4 Algemene bepalingen
1. Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheden genoemd in artikel 3 schriftelijk ondermandateren 

aan medewerkers die bij, of ten dienste van, de Groene Metropoolregio werkzaam zijn. 

2. De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor 
de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen 
besluit.

3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met 
inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 
Algemene wet bestuursrecht en met in achtneming van de ter zake geldende instructies per 
geval of in algemene zin van het algemeen bestuur. 

4. Het mandaat geldt niet indien het algemeen bestuur dit in een concreet geval kenbaar heeft 
gemaakt. 

5. De (onder)gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing 
een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht.

Artikel 5 Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit AB Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. 

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 24 februari 2021: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls



4 Vaststellen van concept-regelingen

1 Beslisdocument "Vaststelling van concept-regelingen" 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 1

Vergaderdatum Algemeen Bestuur 24 februari 2021

Onderwerp Vaststelling van concept-regelingen

Portefeuillehouder Voorzitter

Behandelend ambtenaar Suzanne Vloet/Anne Joustra

Kenmerk

GEVRAAGD BESLUIT Het Algemeen Bestuur besluit tot vaststelling van 
    - concept Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
    - concept Richtlijn toetreding tot de GR
    - concept Richtlijn uittreding uit de GR

TOELICHTING Het concept Informatieprotocol voorziet in de gewenste transparantie en 
een democratische legitimering van de samenwerking in de versterkte 
regio. 
De concept Richtlijn toetreding en concept Richtlijn uittreding GR zijn de 
uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen
 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

    - concept Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
    - concept Richtlijn toetreding tot de GR
    - concept Richtlijn uittreding uit de GR

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

N.v.t.



BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 2

___________________

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

__________________________________________________________

N.v.t

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Conform uw besluit van 13 januari 2021 worden deze regelingen ter 
consultatie aangeboden aan de colleges. Definitieve vaststelling van deze 
regelingen is voorzien op woensdag 19 mei 2021. 
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Informatieprotocol Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Het AB van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 
PM ;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Gelet op het Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; 

Besluit vast te stellen het volgende Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: 

Hoofdstuk 1 Inleiding
Naast meer slagkracht is transparantie en een democratische legitimering van de samenwerking een 
belangrijke doelstelling van de versterkte regio. De versterkte regio heeft geresulteerd in het openbaar 
lichaam de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (verder Groene Metropoolregio). De basis vormt 
de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen en het betreft een samenwerking tussen de 
college’s van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. 

Uitgangspunt voor de Groene Metropoolregio is een opgavegerichte samenwerking, waarin de raden 
concrete opgaven in een jaarlijks programma vaststellen. De gemeenten voorzien de opgaven van 
afdoende middelen en een helder mandaat, zodat bestuurlijk opdrachtgevers daarop slagvaardig 
kunnen handelen. Het regioprogramma bevat voor iedere opgave een opdrachtformulering die is 
uitgewerkt in samenwerking met andere betrokken overheden en maatschappelijke partners. De raden 
van individuele gemeenten kunnen intekenen op deze opgaven. Er wordt alleen een concreet 
uitvoeringsmandaat gevraagd.

In dit informatieprotocol geven we aan welke informatie de gemeenten wanneer kunnen verwachten 
vanuit de Groene Metropoolregio en vanuit de opgaven. Dit protocol stelt de gemeenten in staat om 
toezicht te houden op het functioneren van de Groene Metropoolregio. Een goed werkend 
informatieproces heeft echter meer voordelen: het kan het begrip en de samenwerking verstevigen. Zo 
willen we bijdragen aan een sterke regionale samenwerking. 

Voorwaarde voor het slagen van de Groene Metropoolregio is dat de gemeenschappelijke regeling dicht 
bij de deelnemende gemeenten blijft staan. Zij zijn immers zelf de Groene Metropoolregio. 
Transparantie over de besluitvorming en de werkwijze binnen de opgaves is cruciaal. De 
regioagendacommissie speelt een belangrijke rol hierin. Zij vormt een schakel tussen het bestuur van 
de Groene Metropoolregio en de raden in de regio. 

Doel
In dit informatieprotocol maken we afspraken over welke informatie de raden, college’s en ambtelijke 
organisatie van de deelnemende gemeenten, op welk moment kunnen verwachten vanuit de Groene 
Metropoolregio. Met dit informatieprotocol versterken we de kaderstellende en controlerende rol van 
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de gemeenteraden, door duidelijke afspraken over welke informatie wanneer moet worden 
aangeleverd. Daarnaast beschrijft het informatieprotocol welke methodes er zijn (naast de formele 
momenten) om informatie te delen en uit te wisselen met elkaar. 

De Groene Metropoolregio is nog volop in ontwikkeling. Dat kan betekenen dat een aanpassing van de 
afspraken die we maken in dit protocol op een bepaald moment noodzakelijk is. 

Uitgangspunten
We hanteren een aantal uitgangspunten ten aanzien van de informatievoorziening vanuit de Groene 
Metropoolregio, die leidend zijn bij het opstellen van dit informatieprotocol: 

1. We stellen aan alle deelnemende gemeenten dezelfde informatie beschikbaar. 

2. We zijn transparant over de werkwijze en de besluitvorming binnen de Groene Metropoolregio. 

3. Voor een goede balans tussen transparantie en bureaucratie, rapporteren we op hoofdlijnen. 

4. We rapporteren op inhoud, proces en op financieel vlak. 

Proces
Dit informatieprotocol is in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Groene 
Metropoolregio. Omdat het gaat over de informatie aan de colleges en raden van de gemeenten, vinden 
we het belangrijk om hen vooraf te betrekken bij de totstandkoming van het protocol en hierop input 
te laten leveren. AB-leden kunnen de concept versie desgewenst ter consultatie voorleggen aan hun 
raad. AB-leden mogen zelf bepalen of en hoe zij hieraan vorm geven. De raadsleden kunnen 
desgewenst opmerkingen meegeven aan het AB-lid. Vervolgens zal het AB het informatieprotocol 
definitief vaststellen. 

Hoofdstuk 2 Bestuur
Algemeen bestuur
Het AB bestaat uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende 
gemeenten. Zij worden benoemd door de colleges in de regio. Het AB kiest uit haar midden een 
voorzitter. 

Aan het AB behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het AB zijn opgedragen en de 
bevoegdheden die op basis van de regeling aan het AB zijn overgedragen. 

De vertegenwoordigers van een gemeente in het AB zijn aanspreekbaar op en verantwoording 
verschuldigd aan hun raad over het door hem in het AB gevoerde beleid. Het Reglement van orde van 
de betreffende gemeenteraad is hierbij leidend. 

Het AB-lid en het AB verstrekken aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de 
beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is 
bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt 
hierop een toelichting gegeven. 

Dagelijks bestuur
Het DB (verder DB) telt drie leden inclusief de voorzitter. Zij vertegenwoordigen in het DB niet de 
gemeente waar ze burgemeester of wethouder zijn, maar zij nemen plaats in het DB namens het AB. Zij 
worden dan ook benoemd door en zijn verantwoording schuldig aan het AB.
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Het DB is belast met de dagelijkse gang van zaken van de Groene Metropoolregio. De wet kent het DB 
een aantal bevoegdheden toe, zoals het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten waaronder het 
benoemen en ontslaan van personeel. Daarnaast bereidt het DB de vergaderingen van het AB voor en 
voert de besluiten uit die daar worden genomen.

Het DB en elk DB-lid is aanspreekbaar op en verantwoording schuldig aan het AB over het door hen 
gevoerde beleid. De wijze waarop het DB ter verantwoording kan worden geroepen, is bepaald in 
artikel 14 van het Reglement van orde. Ieder lid van het AB kan schriftelijk vragen stellen, informatie 
opvragen en heeft recht van interpellatie. Een DB-lid kan door het AB worden ontslagen als dit lid het 
vertrouwen van het AB niet meer heeft. 

Het DB en elk DB-lid verstrekt aan het AB alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het 
huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 
van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting 
gegeven. 

Het DB verstrekt aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het 
huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 
van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting 
gegeven. 

Voorzitter
De Voorzitter wordt door en uit het AB benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van het AB en 
DB en zorgt voor naleving van het Reglement van orde. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de 
Groene Metropoolregio in en buiten rechte. 

De voorzitter is aanspreekbaar op en verantwoording schuldig aan het AB over het door hem gevoerde 
bestuur. De wijze waarop de voorzitter ter verantwoording kan worden geroepen is bepaald in artikel 
14 van het Reglement van orde. Ieder lid van het AB kan schriftelijk vragen stellen, informatie opvragen 
en heeft recht van interpellatie. De voorzitter kan door het AB worden ontslagen als dit lid het 
vertrouwen van het AB niet meer heeft. 

De voorzitter verstrekt aan het AB alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en 
toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het 
Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting gegeven. 

De voorzitter verstrekt aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het 
huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 
van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting 
gegeven. 

Hoofdstuk 3 adviescommissies en ontmoetingen
Regioagendacommissie
Het AB stelt een adviescommissie in, te weten: de regioagendacommissie. 

De regioagendacommissie moet nog vorm krijgen. De regeling laat bewust ruimte voor de raadsleden 
en griffiers om hieraan een eigen invulling te geven voor wat betreft frequentie, onderwerpen en 
werkvormen, zodat de functie van de regioagendacommissie zich gaandeweg naar wens kan 
ontwikkelen. De regioagendacommissie kan hier zelf vorm en inhoud aan geven. 

Maatschappelijk adviesforum
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Er wordt een maatschappelijk adviesforum opgericht. Dit komt minimaal jaarlijks bij elkaar of vaker als 
dat door het AB of een aantal maatschappelijke partners gevraagd wordt. Dit forum adviseert het 
regiobestuur gevraagd en ongevraagd over de integraliteit van de opgaven en het partnerschap daarbij 
van onze partners. Dit staat los van de participatie van onze partners in de inhoudelijke opgaven. Het 
maatschappelijk adviesforum is divers van samenstelling en bevat vertegenwoordiging uit onze triple-
helix samenwerking in The Economic Board (onderwijs, andere overheden en bedrijfsleven), maar ook 
uit maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen, corporaties. De samenstelling kan per keer 
wisselen, ook in relatie tot de ontwikkeling van de opgaven. Indien van toepassing kunnen de 
aanwezigen een lobbyrol oppakken richting andere overheden of andere relevante (potentiële) 
partners.

Hoofdstuk 4 Informatieproces
In dit hoofdstuk komen de verschillende soorten informatie aan de orde, namelijk: opiniërende, 
reguliere, gevoelige en externe informatie.

4.1 Opiniërende informatie
Opiniërende informatie gaat over het verschaffen van informatie door de Groene Metropoolregio 
waardoor de gemeenten hun visie en standpunten kenbaar kunnen maken. 

Raadsontmoetingen
Er zijn minimaal twee raadsontmoetingen in een jaar. Tijdens deze ontmoetingen krijgen de raadsleden 
onder andere informatie over de stand van zaken van de opgaven, relevante ontwikkelingen, nieuwe 
agendapunten in voorbereiding. Peilingen van de mening van raadsleden zijn mogelijk. Op de 
raadsontmoetingen kunnen ook uitspraken (‘resoluties’) worden aangenomen, waarin wordt 
opgeroepen om een bepaalde aanpassing in het voorstel op te nemen alvorens het door te sturen naar 
de gemeenteraden. Dergelijke uitspraken zijn niet bindend, maar zullen door het regiobestuur wel als 
zwaarwegend advies in haar afwegingen worden betrokken. Ze worden aan de individuele raden 
aangereikt.

Als er opgaven zijn waarvoor in de opdrachtformulering is gekozen om het beeldvormende en 
eventueel oordeelsvormende deel van de besluitvormingscyclus op regionaal niveau te organiseren, 
dan kan dit op een raadsontmoeting worden geagendeerd. 

De vorm en inhoud van deze bijeenkomst komt in samenwerking met de regioagendacommissie tot 
stand. De regioagendacommissie bepaalt de openbaarheid van de ontmoeting, de agenda en 
bijbehorende documenten alsmede het verslag.  

Collegeontmoetingen
Er zijn minimaal drie collegeontmoetingen in een jaar. De realisatie van de opgaven staat daar centraal. 
Alle betrokken collegeleden worden bijgepraat en kunnen elkaar bevragen op richting/ besluitvorming. 
Er is daarnaast ruimte voor uitwisseling over opgaven in voorbereiding, kansen voor de regio en 
urgente vragen van andere overheden of partners. Ook kan in deelsessies reguliere inhoudelijke 
uitwisseling tussen portefeuillehouders plaatsvinden als daaraan behoefte is (zie ook paragraaf 4.6 
Regionaal portefeuilleoverleg ‘nieuwe stijl’). Netwerken en kennisuitwisseling zijn ook nadrukkelijk 
onderdeel van deze collegeontmoetingen. 
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De vorm en inhoud van deze bijeenkomst wordt bepaald door het AB. In beginsel zijn de 
ontmoetingen, de agenda en bijbehorende documenten niet openbaar. Uiteraard kunnen AB-leden de 
eigen raad wel informeren.   

4.2 Reguliere informatie
Dit betreft de meer formele informatiemomenten. 

Begroting
De begroting vormt het inhoudelijke en financiële kader voor het handelen van de Groene 
Metropoolregio. Wij zien de ontwerpbegroting daarmee als instrument om ook te voldoen aan de 
wettelijke eis om jaarlijks beleidsmatige en financiële kaders op te stellen. De ontwerpbegroting levert 
input voor de gemeentelijke kader- of perspectiefnota.

De begroting bevat een algemeen geconsolideerd deel voor de algemene taken van de Groene 
Metropoolregio (zogenaamd procesgeld op basis van de inwonersbijdrage). Tegelijkertijd wordt een 
eerste concept-opgavebegroting aangeboden voor de financiën die met de opgaven zijn gemoeid. Met 
dit laatste kunnen de gemeenten in hun begroting opgavegeld reserveren. Raden kunnen bij de 
bespreking van deze eerste indicatieve begroting nog zaken meegeven voor de opgaven. Die worden 
verwerkt en de opgaven worden verder uitgewerkt. Begin september worden deze, gebundeld in de 
regionale agenda, aangeboden aan de gemeenteraden, zodat deze definitief verwerkt kunnen worden 
in de meerjaren(programma) begroting van de gemeenten. 

De jaarrekening over het afgelopen jaar wordt gelijk met de ontwerpbegroting voor het volgend jaar 
aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Het proces in aanloop naar de vaststelling van de begroting ziet er als volgt uit:

• De ontwerpbegroting wordt vóór 15 april door het DB aan de raden verstuurd.

• Om de zienswijzen van gemeenten op de ontwerpbegroting nog te kunnen verwerken in de 
begroting, is het van belang dat de zienswijzen van gemeenten op tijd, in ieder geval binnen de termijn 
die de Wgr hiervoor geeft, bij de Groene Metropoolregio zijn ontvangen. In de praktijk komt dat er op 
neer dat de zienwijzen in de tweede week van juni moeten zijn aangeleverd. Daarmee hebben de raden 
2 maanden de tijd om hun zienswijze op te stellen en in te dienen. 

• Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt dit 
aan het AB aan.

• Het AB stelt de begroting tijdig vast. De definitieve begroting wordt vervolgens uiterlijk 1 augustus 
aangeboden aan de gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten.

• Om de positie van de raden te versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van 
de raden al dan niet zijn verwerkt in de begroting. Deze terugkoppeling wordt naar de raden verstuurd 
na vaststelling van de begroting door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar alle 
gemeenteraden gaat.

Jaarrekening
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd, zowel financieel als inhoudelijk, over het 
voorgaande jaar. Er wordt gerapporteerd over de voortgang en afwijkingen op de geformuleerde 
doelstellingen, de voorgenomen activiteiten, de planning in de tijd en de besteding van de middelen. 
Het proces in aanloop naar de vaststelling van de jaarrekening loopt grotendeels gelijk op met het 
proces voor de begroting voor twee jaar daarna en ziet er als volgt uit:
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• Het DB biedt de voorlopige jaarrekening, samen met de accountantsverklaring, vóór 15 april aan de 
raden aan.

• De gemeenteraden kunnen binnen acht weken bij het DB hun zienswijze over de jaarrekening kenbaar 
maken. Het DB voegt de zienswijzen bij de jaarrekening en biedt deze aan het AB ter vaststelling aan.

• Het AB stelt de jaarrekening vóór 15 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft vast. De 
definitieve jaarrekening wordt vervolgens ook voor 15 juli aangeboden aan de gemeenteraden en aan 
Gedeputeerde Staten.

AB vergaderingen
De agenda en bijbehorende bijlagen zijn openbaar. De stukken worden uiterlijk 10 dagen voor de 
vergaderingen digitaal verzonden naar de AB-leden alsmede de leden van de regioagendacommissie. 
Desgewenst kunnen de stukken ook aan andere belangstellende raadsleden worden verzonden. 

De vergaderingen van het AB zijn ook openbaar. De vergaderingen zijn digitaal te volgen en nadien 
terug te zien. Het verslag zal na vaststelling in de eerstvolgende AB vergadering naar de college’s en 
raden worden verzonden. Tevens wordt het verslag dan ook geplaatst op de website. Het concept 
verslag zal eerder onder de AB-leden worden verspreid voor intern gebruik. 

Dit geldt niet voor documenten waarop geheimhouding is gelegd of wanneer wordt vergaderd met 
gesloten deuren. 

Onderzocht zal worden of het mogelijk is om te werken met een digitaal vergadersysteem zoals ibabs, 
voor zowel het AB als de regioagendacommissie. Ook zienswijzen en besluiten van de raden met 
betrekking tot de Groene Metropoolregio en opgaven kunnen worden geplaatst. Gebruik van een 
dergelijk systeem geeft vorm aan de procesmatige en inhoudelijke afstemming tussen alle 
betrokkenen. 

4.3 Informatie op verzoek
Buiten het hierboven geschetste proces kan er bij raden en/of raadsleden behoefte zijn aan extra 
informatie. Men wil bijvoorbeeld in het bezit komen van bepaalde documenten. Of men heeft 
specifieke vragen. Het gaat hierbij niet om de vergaderstukken van het AB. Deze zijn immers al 
openbaar. 

Dergelijke verzoeken kunnen worden gericht aan het AB, het DB of de voorzitter. Volstaan kan worden 
met het verzenden van het verzoek per mail naar de secretaris. Binnen vier weken zal het orgaan 
waaraan het verzoek is gericht, antwoorden op de vragen dan wel de gevraagde stukken ter 
beschikking stellen. Dat zal ook digitaal gebeuren. 

Mocht deze termijn te krap zijn, dan krijgt de verzoeker hiervan bericht waarbij wordt aangegeven 
binnen welke termijn beantwoording wel mogelijk is. 

Het AB ontvangt een afschrift van de ontvangen verzoeken alsmede van de antwoorden hier. Tevens 
worden deze documenten geplaatst op de website van de Groene Metropoolregio. 

Indien de raad en/of het college informatie wenst te verkrijgen van het lid van het AB van de 
betreffende gemeente, dan gelden hiervoor de gemaakte afspraken binnen die gemeente. 

4.5 Opgaven
De Groene Metropoolregio is een opgavegerichte samenwerking. De informatievoorziening vanuit de 
opgave is dan ook belangrijk. Binnen de opgave zullen aanvullende afspraken worden gemaakt over de 
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informatievoorziening. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de werkwijze van het DB. Frequent wordt 
vanuit de opgave de voortgang teruggekoppeld. Hiervoor worden de gebruikelijke kanalen gebruikt, 
zoals raadsinformatiebrieven en raadsontmoetingen.  

 

4.6 Wijze van verstrekken van informatie

Website
Veel informatie is voor iedereen toegankelijk. Deze informatie wordt op de website 
www.groenemetropoolregio.nl geplaatst, zodat deze makkelijk vindbaar is voor iedereen. 

Het gaat hierbij in ieder geval over de vergaderstukken voor de vergaderingen van het AB alsmede de 
besluiten van het AB. Hetzelfde geldt voor de vergaderingen en stukken van de regioagendacommissie, 
ook die zijn openbaar en op deze website te vinden. 

Persberichten
Rondom nieuwswaardige gebeurtenissen wordt een persbericht opgesteld. Daarbij is het uitgangspunt 
dat de Groene Metropoolregio afstemming zoekt met de gemeente als dit nodig is – en vice versa.

Nieuwsbrief
Regelmatig wordt door de Groene Metropoolregio een nieuwsbrief verstuurd. De informatie van Bureau 
Brussel wordt hierin ook opgenomen. De ontvangers van deze nieuwsbrief hebben zichzelf aangemeld. 

Hoofdstuk 5 Verantwoording
De volgende verantwoordingsrelaties zijn te onderscheiden: 

1. een lid van het AB is verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur aan de (eigen) 
gemeenteraad en het (eigen) college; 

2. het DB, alle leden van het DB en de voorzitter zijn verantwoording schuldig over het door hen 
gevoerde bestuur aan het AB. 

Het AB, als collectief, is dus aan niemand verantwoording schuldig. 

Voor het ter verantwoording roepen van een lid dat door de gemeente is aangewezen (hierboven onder 
1 genoemd) gelden de afspraken die in die betreffende gemeente zijn gemaakt. Dit is met name een 
interne aangelegenheid binnen die betreffende gemeente. 

Voor het ter verantwoording roepen van (een lid van) het DB of de voorzitter, bevat het Reglement van 
orde van het AB enkele instrumenten. 

Hoofstuk 6 Slotbepaling
In situaties waarin het informatieprotocol niet voorziet, wordt op dat moment een passend manier 
gevonden om de informatie te delen – zowel qua vorm als inhoud.

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.
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Aldus vastgesteld in het AB van PM: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

 



1 4.2 - concept-Richtlijnen toetreding  

1

Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen

In het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op PM
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Inleiding 

Deze richtlijnen, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen, zijn de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling 
Regio Arnhem-Nijmege\n (verder de regio). 

Hieronder wordt een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd op het gebied van de te 
volgen procedure en de uitgangspunten voor het berekenen van de toetredingskosten. 

PARAGRAAF 1. PROCEDURE VAN TOETREDING 

1. De gemeente die wil toetreden tot de Gemeenschappelijke regeling maakt dit 
schriftelijk kenbaar bij het algemeen bestuur van de regio. Dit is de start van deze 
procedure. 

2. Het algemeen bestuur van de regio bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk en 
informeert vervolgens de overige gemeenten dat zij kennis heeft genomen van het 
verzoek van deze gemeente.
 

3. De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door 
het dagelijks bestuur van de regio in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van deze 
aspecten is een onafhankelijke deskundige betrokken. 
 

4. Het algemeen bestuur van de regio neemt een besluit over het al dan niet toe willen 
staan van toetreding door de gemeente die dat verzoek heeft gedaan en bij een 
positief besluit ten aanzien daarvan over de voorwaarden tot toetreding inclusief de 
toetredingskosten, waarbij de financiële, juridische, personele en organisatorische 
consequenties worden betrokken. 
Het algemeen bestuur neemt dit besluit binnen vijf maanden na ontvangst van het 
verzoek. Het dagelijks bestuur kan de beslistermijn verdagen met maximaal drie 
maanden. 
 

5. Het algemeen bestuur van de regio maakt het besluit, zoals bedoeld in artikel 4, 
schriftelijk bekend aan de gemeente dat het verzoek tot toetreding heeft gedaan.

6. Mocht het algemeen bestuur besluiten de toetreding van de gemeente die dat heeft 
verzocht niet te willen toestaan, dan kan deze gemeente verzoeken om een besluit 
van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten over het al dan niet toestaan 
van toetreding. In dat geval maakt zij dit binnen zes weken na dagtekening van de 
beschikking zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 5, kenbaar.  
 

7. In de situatie zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 6, stelt het algemeen bestuur een 
voorstel op voor de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, dat ter 
besluitvorming wordt toegestuurd aan de colleges van de aan de regio deelnemende 
leden. Mocht, conform artikel 32, eerste lid, van de regeling, minimaal tweederde 
van de deelnemende gemeenten besluiten toetreding wel te willen toestaan, dan 
neemt het algemeen bestuur een nieuw besluit waarin de voorwaarden tot toetreding 
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zijn opgenomen. Het algemeen bestuur maakt dit besluit schriftelijk bekend aan de 
gemeente met het verzoek tot toetreding.  
 

8. In het geval van een positief besluit van het algemeen bestuur of een besluit zoals 
bedoeld in paragraaf 1, artikel 7, stelt het algemeen bestuur van de regio een 
voorstel vast tot aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling. Deze wordt door 
het dagelijks bestuur ter vaststelling toegestuurd aan de colleges van de deelnemende 
gemeenten van de gemeenschappelijke regeling. 

9. Een hiertoe door het algemeen bestuur van regio aangewezen gemeente, in casu de 
gemeente Overbetuwe, (zie artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling) stuurt de 
hierboven genoemde besluiten naar Gedeputeerde Staten van de Provincies 
Gelderland en Limburg.  Tevens draagt deze gemeente zorg voor de bekendmaking 
van de gewijzigde regeling. 

 
10. De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling treedt in werking met ingang van de 

eerste dag van de maand, volgend op die waarin de regeling aan Gedeputeerde Staten 
is toegezonden.  
 

PARAGRAAF 2. RICHTLIJN BEREKENING TOETREDINGSKOSTEN 

1. Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt toe te willen treden tot de regio (het 
voornemen tot toetreden), kan het dagelijks bestuur van de regio verzocht worden te 
inventariseren welke voorwaarden en toetredingskosten zoals beschreven in paragraaf 
1 sub 4, met toetreding gepaard gaan. Op basis hiervan maakt het dagelijks bestuur 
van de regio een quick scan die een indicatief karakter heeft en waaraan de 
betreffende gemeente geen rechten kan ontlenen.  

2. De kosten van de in paragraaf 1, artikel 3, genoemde onderzoeken, inclusief de kosten 
van de inzet van de onafhankelijke deskundige, die met toetreding tot de 
gemeenschappelijke regeling gepaard gaan, komen ten laste van de toetredende 
gemeente. Deze kosten zijn de eenmalige kosten ten gevolge van toetreding en 
worden ten laste gebracht nadat het voornemen tot toetreden formeel bekend is 
gemaakt. Ook wanneer een quick scan wordt uitgevoerd, worden deze kosten ten 
laste van de gemeente gebracht  die overweegt om toe te treden.
Ook indien toetreding uiteindelijk niet wordt toegestaan, zijn deze kosten 
verschuldigd. De regio doet redelijkerwijs al het mogelijke om deze kosten voor de 
toetredende gemeente zo laag mogelijk te houden. 
 

3. De toetredingskosten die worden gemaakt door de toetreding worden alleen ten laste 
gebracht indien het besluit tot toetreding, zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 8, 
daadwerkelijk is genomen. De toetredingssom is opgebouwd uit: 

a. Eenmalige kosten op toetredingsdatum: de noodzakelijke investeringen die 
ten behoeve van de toetreding worden gemaakt; 
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b. Tijdelijke kosten, contant gemaakt tegen de waarde op de toetredingsdatum: 
de transitiekosten die gedurende 2 jaar na toetreding noodzakelijk zijn om 
projectmatig eventuele bedrijfsvoeringsactiviteiten te integreren;

c. Structurele kosten contant gemaakt tegen de waarde op de toetredingsdatum: 
de extra exploitatiekosten (boven de exploitatiekosten van de reguliere 
dienstverlening) die als gevolg van de toetreding gedurende een periode van 
maximaal vijf jaar worden gemaakt; 

d. Een tegemoetkoming in de initiële stichtingskosten van de regio. 

4. Als sprake is van een algemene reserve, wordt de toetredende gemeente verplicht 
naar rato een bedrag in de algemene reserve te storten.  
Voor het bepalen van de kostenverdeelsleutel wordt aangesloten bij het bepaalde 
hierover in artikel 29 van de regeling. 

 
5. De op grond van deze richtlijnen vastgestelde toetredingsvergoeding kan in maximaal 

vier jaarlijkse termijnen na de formele toetreding worden betaald. 
 

PARAGRAAF 3. SLOTPARAGRAAF

Deze richtlijn treedt in werking na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van PM: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls
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Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen

In het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op PM
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Inleiding 

Deze richtlijnen, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen, zijn de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling 
Regio Arnhem-Nijmegen (verder de regio). 

Hieronder wordt een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd op het gebied van de te 
volgen procedure en de uitgangspunten voor het berekenen van de uittredingskosten. 

PARAGRAAF 1. PROCEDURE VAN UITTREDING

1. De uittredende gemeente maakt schriftelijk bij het algemeen bestuur van de regio 
kenbaar te willen uittreden uit de regeling. Dit is de start van deze procedure tot 
uittreding.

2. Het algemeen bestuur van de regio bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk en 
informeert vervolgens de overige gemeenten dat zij kennis heeft genomen van het 
verzoek van deze gemeente.

3. De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door 
het dagelijks bestuur van de regio in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van deze 
aspecten is een onafhankelijke deskundige betrokken. Zie ook paragraaf 2.2.  

4. Het algemeen bestuur van de regio neemt een besluit over de financiële, juridische, 
personele en organisatorische consequenties. Hierbij wordt de hoogte van de 
uittredingskosten vastgesteld. 
Het algemeen bestuur neemt dit besluit binnen vijf maanden na ontvangst van het 
verzoek. Het dagelijks bestuur kan de beslistermijn verdagen met maximaal 3 
maanden.

5. De hoogte van de uittredingskosten zoals genoemd onder lid 5, wordt bij beschikking 
bekend gemaakt aan de gemeente met het verzoek tot uittreding. Deze brief gaat 
vergezeld van een rapport van feitelijke bevindingen, opgesteld door een accountant.

6. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van de regio een aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling voor. Deze wordt door het dagelijks bestuur ter 
vaststelling toegestuurd aan de colleges van de overige deelnemende gemeenten van 
de gemeenschappelijke regeling. De besluitvorming heeft betrekking op aspecten van 
de nieuwe regeling en kan de uittreding van de uittredende gemeente niet blokkeren. 

7. Een hiertoe door het algemeen bestuur van regio aangewezen gemeente, in casu de 
gemeente Overbetuwe, (zie artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling) stuurt de 
hierboven genoemde besluiten naar Gedeputeerde Staten van de Provincies 
Gelderland en Limburg. Tevens draagt deze gemeente zorg voor de bekendmaking van 
de gewijzigde regeling. 
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8. De gewijzigde regeling treedt in werking op de feitelijke datum van uittreden. 
Deze ligt conform het gestelde in artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling niet 
eerder dan één jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot uittreding is 
genomen.

PARAGRAAF 2. RICHTLIJN BEREKENING UITTREDINGSKOSTEN

1. Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt uit te willen treden uit de 
gemeenschappelijke regeling, kan het dagelijks bestuur van de regio worden verzocht 
te inventariseren welke consequenties zoals beschreven in paragraaf 1, artikel 3, met 
uittreding gepaard gaan. Op basis hiervan maakt het dagelijks bestuur van de regio 
een quick scan die een indicatief karakter heeft en waaraan een gemeente geen 
rechten kan ontlenen.

2. De kosten van de in paragraaf 1, artikel 3, genoemde onderzoeken, inclusief de 
kosten van de inzet van de onafhankelijke deskundige, die met uittreding uit de 
gemeenschappelijke regeling gepaard gaan, komen ten laste van de uittredende 
gemeente. Deze kosten zijn de eenmalige kosten ten gevolge van uittreding en 
worden ten laste gebracht nadat het voornemen tot uittreden formeel bekend is 
gemaakt. Ook wanneer een quick scan wordt uitgevoerd, worden deze kosten ten 
laste van de gemeente gebracht  die overweegt om uit te treden.

3. De uittredingskosten zijn de kosten die te maken hebben met (de afbouw van) de 
overcapaciteit die kan ontstaan in de personele en de materiële sfeer. Deze komen 
eveneens ten laste van de uittredende gemeente en worden alleen in rekening 
gebracht als de gemeente daadwerkelijk besluit uit te treden op basis van de in 
paragraaf 1 beschreven procedure. Basis voor de uittredingskostenberekening zijn de 
gemiddelde realisatiecijfers (afbouw bedrijfsvoeringsorganisatie, aangegane 
verplichtingen algemeen, aangegane verplichtingen per opgave) van de drie jaar jaren 
voorafgaand aan het jaar waarin het voornemen tot uittreden kenbaar wordt 
gemaakt. 

4. De kosten die niet direct aan de uittredende partij kunnen worden toegerekend, 
worden berekend door totalen per kostensoort naar rato te berekenen. Voor het 
bepalen van de kostenverdeelsleutel wordt aangesloten bij het bepaalde hierover in 
artikel 29 van de regeling. 

5. Middelen die onderdeel uitmaken van een (algemene) reserve van de regio, worden 
naar rato in mindering gebracht op de te betalen uittredingskosten. Voor het bepalen 
van de kostenverdeelsleutel wordt aangesloten bij het bepaalde hierover in artikel 29 
van de regeling. 

6. De regio doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor de uittredende 
gemeente zo laag mogelijk te houden (geen nieuwe investeringsplannen, geen 
uitbouw formatie etc.). Het algemeen bestuur doet met de gemeente die wil 
uittreden onderzoek naar de mogelijkheid om uittredingskosten te verminderen 
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(eventuele mogelijkheid tot overname personeel, verlaging investeringen, 
opdrachtverlening elders etc.).

7. De op grond van deze richtlijnen vastgestelde uittredingsvergoeding kan in maximaal 
vierjaarlijkse termijnen na de op grond van paragraaf 1, artikel 8, bepaalde datum 
van uittreding worden betaald.

8. Totdat de gemeente daadwerkelijk is uitgetreden, betaalt deze gemeente volledig 
mee en heeft deze gemeente alle rechten en plichten van een volwaardig lid.

9. De hoogte en de wijze van berekening van de uittredingskosten wordt ter toetsing 
voorgelegd aan een accountant die hierover zal rapporteren in rapport van feitelijke 
bevindingen.

PARAGRAAF 3. SLOTPARAGRAAF

Deze richtlijn treedt in werking na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van PM: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls



5 Public Affairs

1 Beslisdocument "Update strategie public affairs Groene Metropoolregio" d.d. 24-02-21 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 24 februari 2021

Onderwerp Update strategie public affairs Groene Metropoolregio

Portefeuillehouder Voorzitter

Behandelend 
ambtenaar

Arnout Smit

Kenmerk

GEVRAAGD BESLUIT 1. Kennis nemen van de aanpak public affairs strategie 
Groene Metropoolregio

2. Inbrengen Europese wensen en activiteiten vanuit 
deelnemende gemeenten

TOELICHTING 1. Met de start van de regio wordt gewerkt aan de uitwerking 
van de lobby, positionering, profilering Groene 
Metropoolregio (public affairs). Dit wordt gevat in een 
‘Public Affairs Strategie’; de Groene Metropoolregio wil 
per opgave een sterke samenwerking, lobby en positie met 
het Rijk, EU en Duitsland. Hier worden keuzes per opgave 
en voor de profilering van de regio gemaakt, in samenhang 
met de triple helix partners. 

2. Ondertussen lopen (lobby)activiteiten richting Den Haag 
en Brussel. Hier is input vanuit deelnemende gemeenten 
op mogelijk. Inbreng vanuit de opgaven regionale wordt 
nog meegenomen.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

1. Memo Update Pulic Affairs Groene Metropoolregio
2. Concept activiteiten Bureau Brussel 2021

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

nvt

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

Verwarring bij externe partners over profiel van de regio (vanuit 
regio en/of vanuit triple helix). Dat wordt opgepakt in een 
gesprek met leden van The Economic Board. 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

In samenwerking met het huidige Bureau Brussel zijn de 
bestuurlijk trekkers en opgavemanagers verantwoordelijk voor 
het expliciet opnemen van lobbyboodschappen en prioriteiten in 
de opgaven.
The Economic Board en Provincie Gelderland worden actief 
betrokken.  



1 5.1 - Memo "Update Public Affairs: 2020 Bureau Brussel, 2021 Groene Metropoolregio" 
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Update Public Affairs: 2020 Bureau Brussel, 2021 Groene Metropoolregio
24 februari, Arnout Smit

 Reflectie op de werkwijze en opdracht lobbystrategie
 Update en input op activiteiten Bureau Brussel 

1. Nieuwe aanpak lobby: public affairs

De stuurgroep regionale samenwerking heeft gevraagd om uitwerking van de lobby, positionering, 
profilering Groene Metropoolregio (public affairs). Vanaf de zomer zijn we als Bureau Brussel met 
regionale collega’s begonnen met de voorbereiding van de nieuwe Public Affairs Strategie. 
In de Regionale Agenda zijn specifiek activiteiten op lobby benoemd. Maar ook hebben we een 
regionale rondgang georganiseerd, om per opgave lobbydossiers te benoemen. Dit wordt gevat in 
een ‘Public Affairs Strategie’; de Groene Metropoolregio wil per opgave een sterke samenwerking, 
lobby en positie met het Rijk, EU en Duitsland. 

Februari 2021 wordt een Haags lobbybureau in de arm genomen om deze public affairs strategie 
verder in te vullen, samen met de nieuwe regionale samenwerking. Het gekozen bureau gaat een 
concretiseringslag met ons maken in waar we voor gaan lobbyen (één boodschap per opgave), hoe 
we dit koppelen aan profileringsactiviteiten, en hoe we dit regionaal goed organiseren. 

 (Bestuurlijke) werkwijze public affairs
Voorzitter is vanuit het AB/DB voorlopig coördinerend verantwoordelijk voor lobby, 
positionering & profilering. Bestuurlijk trekkers en opgavemanagers zijn verantwoordelijk 
voor het expliciet opnemen van lobbyboodschappen en prioriteiten in de opgaven. In het 
bestuursakkoord en de opgaveovereenkomst komt de inzet naar Den Haag en EU terug. 

 Public Affairs Strategie ter uitwerking met lobbybureau
Dit betekent de inzet op profilering als Groene Metropoolregio, in combinatie met ‘Lifeport’ 
op de iconische clusters. TEB moet hier nog mee akkoord gaan.
Om met het te werven bureau direct aan de slag te kunnen is het voorstel om als pilot bezig 
te gaan met enkele lobbydossiers die nu al concreter zijn: 

1. Groene Metropoolregio campagne
2. Groene groei: verstedelijkingstrategie programmatische afspraken met het Rijk 
3. Verbonden: spoor corridor lobby
4. Circulaire regio: RES lobby of circulair bouwen
5. Productieve: Energy (Connectr), Health High Tech (AI), Slimme Duurzaamheid 

(Living Lab)

2. Haagse activiteiten 2021: NL Slim Benutten: Zie bijlage voor de kalender.  

Ondertussen zijn we als regio actief binnen Nederland Slim Benutten, de campagne in Oost 
Nederlands verband voor een gezamenlijke inzet in de Tweede Kamerverkiezingen. De regio levert 
inpunt op het thema energietransitie (RES en Energy), sleuteltechnologieën (Health High Tech, AI), 
MKB, wonen en landbouwtransitie). Vanaf 29 januari hebben we digitale werkbezoeken met 
Kandidaat Kamerleden georganiseerd. 
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29 januari hebben we als Groene Metropoolregio op het thema energie onze Haagse 
lobbyactiviteiten afgetrapt met kandidaat Kamerleden (lobbypunten RES, regionale industrie en 
Connectr Energy Innovation Lab). 5 februari hebben we, samen met Twente, een sessie over Health 
High Tech georganiseerd. We hebben zo een goede positie opgebouwd om op onze thema’s het 
gesprek met uiteindelijk gekozen Kamerleden aan te gaan. 

3. Europese activiteiten

2020 was ook voor Bureau Brussel een uitdagend jaar in tijden van Covid-19 en aflopende EU 
fondsen. Toch was dit hét jaar waarin we ons alvast als Groene Metropoolregio hebben geprofileerd, 
met name ten aanzien van duurzame mobiliteit tijdens de Polis conferentie. De regio was hierin goed 
zichtbaar, net zoals oa. NextGarden dat was tijdens de (digitale) European Week of Regions and 
Cities. 

Ook zijn we er in geslaagd regionale aanvragen bij de EU van de grond en goedgekeurd te krijgen. Het 
huidige portfolio van projecten gaat om 5,8 mln inkomsten, tegen 1,5 miljoen kosten (+ 10 miljoen 
baten voor regionale partners). Ter perspectief: in totaal is er ca. 80 miljoen euro in Arnhem-
Nijmegen geland afgelopen jaar. Tegelijkertijd hebben we in 2020 ons met name gefocust op lobby 
voor de nieuwe Europese fondsen, met het nieuw Meerjarig Financieel Kader dat in 2021 van start 
gaat: de koek moet groter. 

Voor 2021 worden nieuwe activiteiten meegenomen in de nieuwe Public Affairs Strategie. Praktisch 
betekent dit dat de thema’s Energy, Mobiliteit, Health High Tech, Circulaire Economie blijven staan 
uit het jaarplan 2020. De precieze inzet wordt nu bijgewerkt, in afwachting van de vulling van de 
regionale opgaven. Hier verwachten we veel Europese kansen. Uiteraard profileren we ons ook 
Europees als Groene Metropoolregio. 

Uiteraard nodigen wij niet alleen bestuurlijk trekkers, maar ook collega’s van de deelnemende 
gemeenten uit met (project)initiatieven voor Europese activiteiten te komen. 

Highlights 2021 inzet (bijgevoegd):

- Projecten: voorbereiding huidige en toekomstige EU programma’s, met voorlichting en 
projectontwikkeling over de vernieuwde Europese fondsen. 
Huidige advisering en ontwikkeling Europese aanvragen zet in op onder meer schone 
scheepvaart, positive energy districts, waterstof, Connectr Energy, circulair Living Lab Delta 
Oost, circulair textiel, klimaatadaptatie, digital health

- Partners: We zetten onze EU netwerken door, met inzet van de regionale opgaven. 
Activiteiten die op de rol staan: Werkbezoek schone scheepvaart, doorzetten lobby 
duurzame mobiliteit in EU coronaherstelfondsen met Polis, EU regio’s binden aan Connectr 
Energy Innovation Lab, Europese Commissie gesprek met Foundation for Global Goals, inzet 
op EU Strategie voor Slimme en Duurzame Mobiliteit, Health Valley International

- Profilering: Legacy Polis conferentie, organisatie circulaire topregio sessie European Week of 
Regions and Cities, Energy proposities in EU netwerken

- Werving nieuwe adviseur Europese Zaken (vertrek Geert Ritsema)
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4. Duitse activiteiten

De vernieuwde inzet op lobby, positionering en profilering is ook gericht op samenwerking met 
Duitse partners. Dit wordt voorlopig later steviger vanuit de opgaven opgepakt. Zo lopen er vanuit de 
RES gesprekken en verkenningen voor samenwerking met Duitse partners. En loopt het traject 
euregionaal mobiliteitsplan en de lobby ICE Berlijn/Frankfurt. 

Bijlage 1: Overzicht activiteiten Nederland Slim Benutten

Bijlage 2 (apart bijgevoegd): concept Bureau Brussel thema’s en invulling 

Overige stukken in ontwikkeling: Concept Public Affairs Strategie Groene Metropoolregio Arnhem- 
Nijmegen

Bijlage 1: Overzicht activiteiten Nederland Slim Benutten
 Activiteit Inhoud Inzet Groene Metropoolregio
Januari   
Gedurende 
hele 
periode

Vlogs van MKB’ers  

To be 
confirmed

Lancering: Podium van 
Oost

Oost-Nederlandse 
kandidaten stellen zich 
voor op website Slim 
Benutten + mogelijkheid 
van interactie met 
kandidaat Kamerleden. 

https://nederlandslimbenutten.nl/ 

T.b.c. Stembusakkoord Na gesprek met 
kandidaat Tweede 
Kamerleden wordt 
gewerkt aan een 
intentieverklaring waar 
de kandidaten zich in de 
komende jaren voor in 
willen zetten.

29 Werkbezoek kandidaat 
Tweede Kamerleden

“Oost-Nederland als 
proeftuin voor lokale 
energie”

RES aandachtspunten Rijk (met 
Alliander),
Connectr Energy Innovation 
Lab,
Industrie uit regio met 
energievraag

Februari   
1 Gesprek met 

bestuurders in Th!nk 
East Netherlands over 
de Strategische 
Innovatie 
Investeringsagenda 
Oost-Nederland (SIIA)

 Jan van Dellen 
vertegenwoordigt Groene 
Metropoolregio
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5 Werkbezoek kandidaat 
Tweede Kamerleden

“Medische technologieën 
voor een betere, 
betaalbare 
gezondheidszorg”

Health High Tech (Esselbrugge 
deelnemer)
+ AI for Life Center (RU)

10 Gesprek tussen 
provincies en 
directeuren ministeries 
over KvO 2 en SIIA 
(EZK, OCW, BZK)

Handelingsperspectieven 
Rijk
 

12 Werkbezoek kandidaat 
Tweede Kamerleden

“Landsdeel rijk van 
familiebedrijven en MKB”

19 Werkbezoek kandidaat 
Tweede Kamerleden

“Landbouw en natuur 
van de toekomst; 
innovatie en uitdaging”

26 Werkbezoek kandidaat 
Tweede Kamerleden

“Duurzaamheidsopgaven 
voor de bouw”
 

T.b.c. Verkiezingsdebat TV-
Oost en Omroep 
Gelderland

 

Maart   
4. Ronde tafel met oa. 

Minister en 
wetenschappers 

lancering rapport Kracht 
van Oost 2, en link met 
Slim Benutten en SIIA

Thema’s en sessies 
aangedragen vanuit opgaven

17 Tweede 
Kamerverkiezingen

 

Maart – 
juni (n.t.b.)

Inhoudelijke  webinars Webinars met als doel 
om in gesprek te gaan 
met het Rijk over 
inhoudelijk boodschap 
vanuit Oost (oa. vanuit 
KvO 2, SIIA en Slim 
Benutten )



7 Vaststellen van de (uitgewerkte) begroting 2021

1 Begroting 2021 

 
 

 

 

Begroting 2021 

 

 Uitgaven  Inkomsten 

Regiobureau € 815.000 Inwonersbijdrage 
gemeenten* 

€ 1.357.000 

Extra inzet voor transitie-  
en bouwfase 

€ 290.000 Subsidie provincie 
inwonersbijdrage 

€ 600.000 

Extra inzet PFO-
secretarissen tot 1-4 

€ 42.000 Subsidie provincie restant 
transitiefase 

€ 356.000 

Lobby, positionering en 
profilering (incl fte's) 

€ 376.000 Restant uit liquidatie GO 
tbv pfo-secretarissen 

€ 42.000 

Overhead van personeel € 200.000 Inwonersbijdrage  
TEB** 

€ 697.356 

Inzet opgavemanagers (4) € 400.000   

Communicatie en 
ontmoeting 

€ 200.000   

Onvoorzien  € 32.000   

Bijdrage aan TEB  € 697.356   

Totaal € 3.052.356 Totaal € 3.052.356 

 
* € 1,73 per inwoner voor 17 gemeenten, € 1,25 voor Mook & Middelaar 
** € 1,- per inwoner bij de gemeenten die hiertoe besloten hebben. Dit zijn 14 gemeenten met in 
totaal 697.356 inwoners. Totaal = € 697.356 
 
* en ** Peildatum inwoneraantal is 1-1-2020 zoals gebruikt in de begroting, zie bijlage 1. 
 

  



 
Bijlage 1 

 

Inwoneraantallen 

 

Gemeente januari 2020 Percentage 

Arnhem  161.368 20,52% 

Berg en Dal  34.990 4,45% 

Beuningen  25.891 3,29% 

Doesburg  11.078 1,41% 

Druten  18.918 2,41% 

Duiven  25.124 3,19% 

Heumen  16.450 2,09% 

Lingewaard  46.606 5,93% 

Montferland  36.009 4,58% 

Mook en Middelaar  7.847 1,00% 

Nijmegen  177.698 22,59% 

Overbetuwe  47.909 6,09% 

Renkum  31.404 3,99% 

Rheden  43.736 5,56% 

Rozendaal  1.705 0,22% 

Westervoort  14.973 1,90% 

Wijchen  41.124 5,23% 

Zevenaar  43.740 5,56% 

Totaal  786.570  

Bron: CBS 

 

 

 

 



8 Besluiten tot subsidieverlening 2021 aan Stichting The Economic Board

1 Beslisdocument "Besluit tot subsidieverlening aan Stichting The Economic Board"  

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 24 februari 2021

Onderwerp Besluit tot subsidieverlening aan Stichting The Economic Board

Portefeuillehouder H. Witjes

Behandelend 
ambtenaar

H. van den Berg

Kenmerk

GEVRAAGD BESLUIT 1. Voor 2021 een subsidie van € 697.356,00 toe te kennen aan 
Stichting The Economic Board te Nijmegen
2. de nadere uitwerking van de voorwaarden waaronder deze subsidie 
wordt toegekend op te dragen aan het DB.

TOELICHTING Op grond van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling (GR) hebben 
de colleges de subsidieverlening aan Stichting The Economic Board 
overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling. Hiermee wordt een 
formele basis gelegd voor de bestaande praktijk dat de overdracht van 
de inwonersbijdrage verloopt via het regionaal samenwerkingsverband.
 
In de begroting 2021 is de inwonerbijdrage van 14 gemeenten 
verantwoord. 
   
In het mandaatsbesluit AB (zie agendapunt 3) mandateert u de 
bevoegdheid aan het DB. Voor het jaar 2021 wordt uw bestuur het 
besluit tot subsidieverlening voorgelegd. Dit is nodig om een tijdige 
overdracht van 50% van de totale inwonerbijdrage te bereiken. Regulier 
ontvangt The Economic Board begin februari haar eerste deel van de 
bijdrage.
Wachten tot de procedures rond mandatering en bekendmaking zijn 
afgerond betekent dat de bedrijfsvoering van The Economic Board in 
gevaar komt. De begroting 2021 van The Economic Board is bijgevoegd. 
De betaling van de 2e termijn vindt plaats in juli 2021. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Begroting 2021 The Economic Board



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Door 14 gemeenten is voor 2021 een bijdrage van € 1,00 per 
inwoner toegezegd. Deze is opgenomen in de begroting 2021 van 
de Groene Metropoolregio. Deze bijdrage moet nog worden geïnd. 
Het regiobureau is nog in opbouw; dat geldt ook voor de 
financiële administratie. 

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

De nadere voorwaarden waaronder de subsidieverlening 
plaatsvindt dient nog, in goed overleg met de betrokken partijen, 
plaats te vinden. 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd dit nu in handen te leggen 
van het DB. Hierbij zal ook gekeken worden naar wat bij de 
behandeling van de voorstellen van de Stuurgroep in de 
gemeenten is gedeeld over de bijdrage aan The Economic Board. 

Het doorlopen van alle formele (besluitvormings-)stappen 
(inclusief bekenmaking) duurt enige tijd. Dit zou voor The 
Economic Board betekenen dat zij in liquiditeitsproblemen zou 
kunnen komen. Door het voorgestelde besluit kan de overdracht 
van 50% snel plaatsvinden.
Voor de subsidietoekenning in de volgende jaren wordt dit jaar 
een procesvoorstel opgesteld. 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Na 5 jaar overdracht van de gemeentelijke bijdrage aan The 
Economic Board door het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem 
Nijmegen is dit de eestte maal dat het openbaar lichaam Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de subsidie verleent. De samen- 
werkings- en verantwoordingsrelatie tussen het GO (i.c. PFO 
Economie) en The Economic Board functioneerde zoals in 2015 is 
besloten. Hierover dienen nadere afspraken gemaakt te worden. 



1 Brief "Aangepaste begroting 2021 The Economic Board" d.d. 17-02-21 
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Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

T.a.v. Algemeen Bestuur 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem 
 
Nijmegen, 17.02.2021 
 
 
Betreft: Aangepaste begroting 2021 The Economic Board 
 
 
Geachte bestuurders, 
 
Wij hebben op 28 september 2020 de begroting voor 2021 van The Economic Board per brief 
aangeboden aan de Regio Arnhem Nijmegen. 
 
De situatie is inmiddels op een aantal onderdelen gewijzigd. Ten eerste is de Gemeenschappelijke 
Regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een feit. De subsidierelatie die voorheen met de 
Regio Arnhem Nijmegen bestond, moet (al dan niet in gewijzigde vorm) worden voortgezet met de 
Groene Metropoolregio. Ten tweede moeten wij rekening houden met een lagere basisfinanciering 
vanuit de Groene Metropoolregio, omdat vier gemeenten hebben besloten de inwonersbijdrage aan 
The Economic Board (vooralsnog) stop te zetten. Vanwege de gewijzigde inkomsten hebben we ook 
naar de uitgavenkant moeten kijken. 
 
De oorspronkelijke begroting voor 2021 zoals wij die eerder hebben ingediend, blijft in de basis gelijk. 
In de aangepaste begroting 2021 (bijlage 1) lichten we alleen de wijzigingen toe. 
 
U kunt de aangepaste begroting 2021gebruiken voor het subsidiebesluit 2021 voor The Economic 
Board. Omwille van de bedrijfscontinuïteit vragen wij u de eerste tranche van de basisfinanciering (de 
helft van het totaalbedrag) of eventueel een voorschot zo snel als mogelijk uit te keren, maar uiterlijk 
aan het eind van het eerste kwartaal.    
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Sigrid Helbig 
 
Directeur 
+31(0)651598632 
 
 
Bijlage 1: aangepaste begroting 2021The Economic Board
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Bijlage 1: aangepaste begroting 2021 The Economic Board 
 
cijfers  
 
We hebben de cijfers van de oorspronkelijke begroting 2021 en de aangepaste begroting 2021 naast 
elkaar gezet in onderstaande tabel, zodat de verschillen in één oogopslag zichtbaar zijn. 
 

 
 
wijzigingen opbrengstenkant 
 
basisfinanciering Groene Metropoolregio 
Wij zijn blij dat veertien regiogemeenten hebben besloten de inwonersbijdrage te continueren. Helaas 
zijn er vier gemeenten die hebben besloten de inwonersbijdrage (vooralsnog) stop te zetten. Hierdoor 
ontvangen wij € 697.356 aan basisfinanciering vanuit de regiogemeenten. Dit was € 786.570 geweest 
als alle gemeenten hadden deelgenomen; een verschil van € 89.214. 
 
teruggave btw voorgaand jaar 
De deelnemende gemeenten kunnen de btw die de stichting voor goederen en diensten betaalt 
gefinancierd vanuit de door hen opgebrachte bijdragen, terugvorderen via het btw-
compensatiefonds. Vanwege de coronacrisis hebben wij minder goederen en diensten afgenomen, 
omdat er bijvoorbeeld minder bijeenkomsten en events hebben plaatsgevonden. Daardoor pakt de 
teruggave btw over 2020 lager uit dan eerder begroot.  
 
 
 

oorspronkelijke 
begroting

aangepaste 
begroting

2021 2021

Basisfinanciering Groene Metropoolregio 782.259 697.356
Teruggave btw voorgaand jaar 50.000 26.000
Basisfinanciering provincie Gelderland 0 50.000
Overloop budget (resultaat) voorgaand jaar 140.617 211.525
Totaal opbrengsten 972.876 984.881
Kosten
Personeels- en salariskosten 580.000 530.000
Huisvestingslasten 40.000 40.000
Reis- en verblijfskosten 17.000 10.000
Projectondersteuning 60.000 40.000
Communicatie / Media 100.000 100.000
Advieskosten 22.000 15.000
Administratiekosten 15.000 15.000
Afschrijvingskosten 8.000 8.500
Kantoorkosten 16.000 12.500
Onvoorzien 20.000 20.000
Totaal kosten 878.000 791.000

Overloop 94.876 193.881

Begroting basisfinanciering (in €)
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basisfinanciering provincie Gelderland 
Wij hebben gesprekken gevoerd met de provincie Gelderland om te bezien of zij structureel kan 
bijdragen aan de basisfinanciering, net zoals zij dat doet bij een aantal andere organisaties. De 
provincie is voornemens dit te doen. Hierover worden afspraken gemaakt in het af te sluiten 
bestuursakkoord tussen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en 
The Economic Board. Daarop vooruitlopend is de provincie voornemens in 2021 een bijdrage van       
€ 50.000 te leveren aan de basisfinanciering. Wij hebben een subsidieaanvraag in voorbereiding. Het 
is goed om te vermelden dat goederen en diensten die worden ingekocht vanuit de provinciale 
bijdrage helaas niet in aanmerking komen voor btw-compensatie. 
 
overloop budget (resultaat) voorgaand jaar 
Wij hebben in de oorspronkelijke begroting aangegeven dat de ervaring is dat de eerste tranche van 
de basisfinanciering (de helft van het totaalbedrag) meestal eind februari wordt overgemaakt. Er is 
daarom budget nodig om minimaal de eerste twee maanden van het nieuwe jaar te kunnen 
overbruggen. Als de jaarinkomsten worden omgerekend naar een periode van een maand, dan gaat 
het om een bedrag van circa € 75.000.  
 
De overloop van 2020 is groter dan oorspronkelijk was begroot. Dit komt doordat langer dan 
voorzien, namelijk tot eind 2020, onduidelijk was of alle regiogemeenten de inwonersbijdrage aan 
The Economic Board zouden voortzetten. Daar kwam bij dat het onduidelijk was of de gemeenten bij 
een positief besluit het gevraagde bedrag van € 1 per inwoner per jaar zouden toezeggen of een lager 
bedrag. In het kader van continuering van de bedrijfsvoering moest er voldoende geld worden 
gereserveerd om de salarissen en vaste kosten een aantal maanden te kunnen doorbetalen, mocht er 
besloten worden The Economic Board van minder middelen te voorzien of zelfs op te heffen. Wij zijn 
daarom in de tweede helft van 2020 voorzichtig geweest met het doen van uitgaven waardoor er 
extra geld (circa € 80.000) is overgebleven, genoeg voor de overbrugging van het eerste kwartaal. Dit 
bleek geen overbodige luxe, want uiteindelijk heeft de laatste gemeente pas eind januari een besluit 
genomen over voortzetting van de inwonersbijdrage. 
 
Wij houden daarom in de aangepaste begroting rekening met een hogere overloop naar 2022. De 
(recente) ervaringen met het moment van uitbetaling van de eerste tranche van de basisfinanciering 
en de onzekerheid over de inwonersbijdragen door regiogemeenten (de financiële situatie blijft in een 
aantal gevallen zorgelijk), heeft de financiële auditcommissie doen voorstellen – omwille van de 
bedrijfscontinuïteit – om een buffer op te bouwen waarmee de kosten van het eerste kwartaal van 
het nieuwe jaar kunnen worden betaald. Bij een periode van drie maanden gaat het om een bedrag 
van circa € 195.000.  
 
wijzigingen uitgavenkant 
 
Vanwege de lagere basisfinanciering zien wij ons genoodzaakt diverse kostenposten te verlagen. In 
een aantal gevallen is dit eenvoudig te realiseren, omdat de coronacrisis ook het jaar 2021 nog sterk 
beïnvloedt. De posten ‘reis- en verblijfskosten’ en ‘kantoorkosten’ hebben wij bijvoorbeeld om die 
reden lager kunnen begroten. We lichten hieronder twee posten toe die ingrijpender zijn gewijzigd 
vanwege de lagere basisfinanciering. 
 
personeel- en salariskosten 
De post was in de oorspronkelijke begroting voor 2021 hoger begroot dan in 2020, omdat de functie 
van program manager lobby mogelijk weer zou worden ingevuld. Wij zien daarvan af vanwege de 
verminderde inkomsten. We onderzoeken in 2021 met de Groene Metropoolregio hoe wij het cluster 
Lobby met elkaar in kunnen vullen. 
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projectondersteuning 
Er is minder procesgeld om verbindingen te leggen voor projecten en om deze aan te jagen. We 
zullen bij het uitvoeren van de taak om projecten te ondersteunen vaker afhankelijk zijn van 
cofinanciering van partners. We focussen ons sterker dan voorgaande jaren op een aantal grotere 
projecten die impact maken in plaats van veel kleinere projecten. Hiermee zullen we de eigen kosten 
lager kunnen houden. 
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Datum : 15 februari 2021

Aan : Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio

Van : Anne Joustra

Betreft : Nadere informatie opgaveovereenkomst en intekenen opgaven

Inleiding

Op dit moment zijn de vijf bestuurlijk trekkers van de opgaven samen met de bestuurlijk 
opgaveteams, ambtelijk opdrachtgevers en de opgavemanagers bezig met het maken van de concept-
opgaveovereenkomsten. Op basis daarvan kunnen de regiogemeenten besluiten tot intekening op de 
opgaven. In het Algemeen Bestuur van 7 april worden deze opgave-overeenkomsten aan u voorgelegd. 
Hieronder geven wij aan uit welke onderdelen deze opgave-overeenkomsten bestaan en hoe het 
intekenen in zijn werk gaat. Tot slot geven wij een aantal aandachtspunten aan waar rekening mee 
wordt gehouden in het verdere proces. 

Inhoud opgaveovereenkomst

De opgaveovereenkomst bestaat uit twee delen: 

 Een opgaveovereenkomst waarin afspraken staan over de resultaten binnen de opgaven en de 
bijdrage van gemeenten daaraan. De vormgeving hiervan is nog in bewerking. 

 Een bijlage met een opgave-omschrijving. In deze opgave-omschrijving staat, conform het 
bedrijfsplan:

o Titel
o Beoogd resultaat
o Activiteiten
o Schaal en scope
o Partners en taakverdeling
o Begroting met benodigde bijdrage van gemeenten (geld en capaciteit) en bijdragen 

van derden
o Organisatie en werkwijze van de opgave
o Beleidsgevoelige beslissingen, kansen en risico’s

Een format voor de opgaveovereenkomst met de opgaveomschrijving als bijlage is in ontwikkeling. De 
vorm van de vijf opgave-overeenkomsten is dus vergelijkbaar.

Intekenen op opgaven

In het bedrijfsplan staat het volgende over de regionale agenda en het intekenen op de opgaven:

De regionale agenda bestaat uit een beperkt aantal opgaven. De gemeenteraden van de 
regiogemeenten kunnen intekenen op de opgaven. De opgaven die de regionale agenda vormen, zijn 
voorbereid door het regiobureau en de opgavemanagers. Ieder najaar, op het moment van de 
begrotingsbehandelingen, zijn de resultaten, acties, scope, taakverdeling en financiën vergaand 
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uitgewerkt. De gekozen opgaven zijn voor de hele regio van groot belang, zodat in principe alle 
gemeenten aan de opgaven mee zouden moeten willen doen. De verantwoordelijkheid in de 
samenwerking ligt altijd bij de raad om mandaat te geven en middelen (geld en capaciteit) vrij te 
maken om deel te nemen aan de opgave. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd voor de bestaande 
en eventueel nieuwe opgaven. 

Aandachtspunten

 Er is een spanning tussen de behoefte aan flexibiliteit om in te kunnen spelen op de actualiteit 
binnen de opgaven enerzijds en het belang van juridisch houdbare en heldere afspraken tussen 
regiogemeenten en Groene Metropoolregio anderzijds. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe 
we daarmee omgaan. 

 Een opgaveovereenkomst heeft een vooraf vastgestelde looptijd, die per opgave kan 
verschillen. Als zich binnen die periode grote wijzigingen voordoen in de afgesproken 
resultaten wordt een gewijzigde overeenkomst voorgelegd aan de gemeenten. Over kleinere 
wijzigingen, waardoor het resultaat niet wijzigt, kan na bestuurlijk overleg worden besloten 
door de bestuurlijk trekker. 

 Onderdelen van een opgave kunnen verplicht zijn voor alle gemeenten, zoals bijvoorbeeld de 
RES. Gemeenten die niet meedoen aan een opgave, ondertekenen deze opgave-overeenkomst 
niet, maar doen wel mee aan deze verplichte onderdelen, ook financieel.  

 Voor 2021 kan en zal naast de al door de gemeenten beschikbare gelden geen extra budget 
beschikbaar worden gesteld. Mogelijk zal daarom een beroep worden gedaan op gemeenten 
om in ieder geval capaciteit beschikbaar te stellen voor de opgaven, zonder dat daar in 2021 
al een vergoeding tegenover staat. 

 Bij het maken van de begroting wordt er vanuit gegaan dat alle gemeenten deelnemen. Mocht 
dit onverhoopt niet het geval zijn, dan moet per geval bekeken worden wat de consequenties 
zijn. Het kan ertoe leiden dat de activiteiten of de begroting in de opgave-overeenkomst 
aangepast moeten worden of in het ergste geval een opgave niet doorgaan. 
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