
 

 

 

 

 

Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 18 
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen  
 

Tevens gericht aan de gemeentesecretarissen 

 

 
 

Datum : 8 januari 2020 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk :  

Zaaknummer :  

Contactpersoon : Henk van den Berg 

   

 

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 49  •  Postbus 9029  •  6800 EL   Arnhem 
 

 
 

 

Onderwerp: RegioOntmoet 10 januari: nadere informatie  

 

Geachte heer, mevrouw, 

  

De stuurgroep is er uit! 

 

Deze week heeft de stuurgroep de contouren van een vernieuwde samenwerking in onze regio 

besproken. In het afgelopen najaar is in de ophaalfase materiaal en input verzameld; ambtelijk, 

bestuurlijk, bij raadsleden en (maatschappelijke) partners. Op basis van dit materiaal heeft de stuurgroep 

de contouren geformuleerd voor een versterkte regionale samenwerking.  

De stuurgroep wil de komende twee maanden bij alle colleges en raden langskomen om deze contouren 

te bespreken. Daarna zal de stuurgroep voor 1 april een concreet voorstel via de colleges aanbieden ter 

besluitvorming in de 18 gemeenteraden.  

De stuurgroep zal de colleges vragen om in hun vergadering van 21 januari 2020 de Contourennotitie 

voor bespreking aan te bieden aan hun gemeenteraden. 

  

Mede namens de voorzitter van de stuurgroep nodig ik uit om in gesprek te gaan over de contouren van 

de visie, de regionale agenda en de nieuwe werkwijze.  

 

De bijeenkomst begint met een presentatie door de stuurgroepleden van de contouren. Vervolgens is er 

ruimte voor verdere gedachtewisseling aan diverse thematafels, waarna een centrale afsluiting volgt. In 

dit programmaonderdeel zal ook de verdere planning van het versterkingsproces wordt toegelicht. De 

Contourennotitie zelf zal u vrijdag ook ter beschikking worden gesteld. 

 

Deze RegioOntmoet begint om 09.30 uur en eindigt om uiterlijk 11.30 uur. U bent van harte welkom in 

hert stadhuis van Arnhem. Het verzoek aan de gemeentesecretarissen is om (globaal) te inventariseren 

hoeveel collegeleden aanwezig zijn (en dit door te geven via info@regioan.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Lucien van Riswijk, voorzitter van de Stuurgroep Versterking,  

 

 

Ahmed Marcouch 

Voorzitter 

 

 

i.a.a.: PFO-secretarissen, projectteam (breed), kwartiermaker. 

mailto:info@regioan.nl

