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4 december 2019 

RegioOverleg(t) in Beuningen 
 

Gemeentehuis, Van Heemstraweg 46, Beuningen 

Dagindeling 

9.30 u 

 
 

Inloop (overloop voor Raadzaal) 

10.00 u PFO Duurzaamheid  

Raadzaal 

Secretaris: Patrick Aelmans  

p.aelmans@regioan.nl  

PFO Economie  

Kamer 17 

Secretaris: Yvonne Hazelaar 

y.hazelaar@regioan.nl 

 11.30 u Eventuele uitloop vergadertijd 

12.00 u 

Lunch en themapresentatie  

 

De informatieve lunchlezing wordt verzorgd door dhr. Gerard van Gorkum, directeur ARN. De ARN 

was traditioneel een afvalverwerkingsbedrijf en is mede nu aan het transformeren naar 

energieleverancier. Het onderwerp is Smart Grid. 

13.00 u PFO Wonen  

Raadzaal 

Secretaris: Elke Dreier 

E.Dreier@regioan.nl  

PFO Mobiliteit  

Kamer 17 

Secretaris: Suzanne Hesseling 

S.hesseling@regioan.nl  

Kring van Gemeente-
secretarissen 

Kamer 150 

 
Secretaris: Dyanne Kocken  

14.45 u Uitloop vergadertijd / pauze Uitloop vergadertijd / pauze  

15.00 u 

 

 

16.30 u 

Algemeen Bestuur  
Regio AN  

Raadzaal 

 

Secretaris: Henk van den Berg 

Info@regioAN.nl  

  

 

 

NB: 

De agenda voor de Portefeuillehoudersoverleggen en het Algemeen Bestuur worden separaat 

toegezonden door de secretaris van het betreffende overleg. 

Alle bestuurders c.s. worden uitgenodigd om deel te nemen aan de (gezamenlijke) lunch. 

 Routeplanner  

 

Arnhem| november 2019 



0.1 Ingekomen stukken
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Algemeen Bestuur 4 december 2019 

OPLEGNOTITIE

Vergadering :  Algemeen Bestuur
Op :  4 december 2019 
Onderwerp :  Ingekomen stukken 
Agendapunt :  1

Beslispunten

Kennisnemen 

Toelichting

De actuele lijst van ingekomen stukken treft u aan op de website. Geadviseerd wordt van deze stukken kennis 
te nemen. 

Bijlagen: 

geen 



0.2 Vaststellen conceptverslag 2 oktober 2019

1 Opleg agpunt 2 verslag.docx 

Algemeen Bestuur 4 december 2019

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 4 december 2019 
Onderwerp : Vaststellen verslag. 
Agendapunt : 2

Beslispunten

- Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 2 oktober 2019 (nr. 16). 

Toelichting

Eventuele reacties naar aanleiding van de eerdere toezending van het concept-verslag zijn verwerkt. 

Bijlagen:

- Conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 2 oktober 2019. 
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 Verslag  
 

  1 

Notulen van : Algemeen Bestuur Regio Arnhem Nijmegen 

Verslagnummer : 16 

Gehouden op : 2 oktober 2019 

Plaats : Gemeentehuis Duiven, Raadszaal 

Voorzitter : Dhr. A. Marcouch 

Genotuleerd door : Mevr. R. Drosterij 

In afschrift aan : Voorzittersoverleg (VO), gemeenteraden en gemeentesecretarissen deelnemende 

gemeenten 

 

 

 Verder aanwezig  Gemeente 

Dhr. C. van Eert  Rheden (vicevoorzitter) 
 

Dhr. R. de Lange  Duiven 

Dhr. L. Bosland  Heumen 

Mevr. H. Witjes  Lingewaard 

Dhr. P. de Baat  Montferland 

Dhr. W. Gradisen  Mook en Middelaar 

Mevr. P. Hoytink  Overbetuwe 

Mevr. A. Schaap  Renkum 

Mevr. E. Weststeijn  Rozendaal 

Dhr. T. Kampschreur  Westervoort 

Dhr. L. van Riswijk  Zevenaar 
 

  

Dhr. H. van den Berg  Secretaris Regio Arnhem Nijmegen 

Dhr. J. van Dellen  Voorzitter PFO Economie 

Mevr. H. Tiemens   Voorzitter PFO Mobiliteit 

Mevr. G. Hofstede  Voorzitter PFO Wonen 

Dhr. R. van Wuijtswinkel Kring van Gemeentesecretarissen 

  

Dhr. R. Barends inspreker 

  
 

 
 

Afwezig Gemeente 

  Mevr. L. van der Meijs Doesburg 

Dhr. M. Slinkman Berg en Dal 

Mevr. D. Bergman Beuningen 

Mevr. C. van Rhee Druten 

Dhr. H. Verheijen Wijchen 

Mevr. M. Esselbrugge Nijmegen 

  

Dhr. T. Burgers Voorzitter PFO 

Duurzaamheid 
 

 

 
 

  

Verslag tekst: Naam 

0. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Berichten van verhindering worden 

doorgenomen. Er is een inspreker dhr. Barends. 

 

Dhr. Barends verwijst naar activiteiten die hij mooi vond in de regio, zoals Sunset 

March. In de vergaderstukken miste hij het verslag van het Voorzittersoverleg.  

Nu haakt hij aan op 2 punten: NOVI en de Regio Deals.  

Inspreker heeft een memorandum voor deze vergadering opgesteld. Dit wordt 

uitgedeeld en later met het verslag nagezonden. Hij beëindigt zijn betoog met het 

succes toewensen aan de voorzitter van de stuurgroep versterking, dhr. Van Riswijk. 

 

De voorzitter heeft enkele mededelingen: 

 Hij heeft een gesprek met gedeputeerde Kerris gehad, die de Gebiedsopgave 

Arnhem Nijmegen in zijn portefeuille heeft. De voorzitter en vicevoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgevoegd 
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hebben veel kunnen vertellen over wat in regio leeft. Op 22 oktober staat de 

periodieke werklunch van GS met het VO op de agenda.  

 PS is uitgenodigd voor werkbezoek aan de regio. Nog geen concrete afspraak.  

 The Economic Board heeft de begroting 2020 en monitor 1e half jaar 2019 aan het 

GO aangeboden. De secretaris heeft deze enige dagen geleden per mail aan u 

toegezonden. 

 Op 31 oktober is het BT Event op het bedrijventerrein IPKW. U bent allen 

uitgenodigd. Thema voor dit event is "duurzame bedrijventerreinen". 

 

1. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

2. Vaststellen verslag van 19 juni 2019 

 

De ontvangen reacties naar aanleiding van de eerdere toezending van het 

conceptverslag zijn verwerkt.  

Het verslag is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

 

3. Terugkoppeling vanuit o.m. de 4 Portefeuillehoudersoverleggen  

 

Mevr. Hofstede - Wonen. Er waren twee belangrijke onderwerpen. Het 

woningbehoefte-onderzoek werd uitgevoerd door Companen. De terugkoppeling liet 

zien dat er grote verschillen zijn. Grote druk bij Nijmegen, Arnhem minder en nog 

minder in de Liemers. De tekorten moeten worden ingelopen. De cijfers moeten 

worden vertaald naar concrete acties per subregio. Maar factoren als economische 

groei spelen mee, er wordt bekeken hoe dit proces vervolgd kan worden. Op 4 

december staat het weer op de agenda. De voorzitter vraagt enige toelichting op de 

betekenis voor de regio. Mevr. Hofstede legt uit dat er goede afspraken nodig zijn, 

starters hebben het moeilijk en het één beïnvloedt het ander (sociale woningbouw). 

Subregionaal en regionaal zijn daarom afspraken nodig. 

Verder is in het PFO Wonen gesproken over de huisvestingsverordening. Deze moet in 

alle raden', liefst ongewijzigd, vastgesteld worden. Lukt dit niet dan volgt wederom 

agendering op 4 december 2019. 

Dhr. de Baat concludeert dat de inzet gericht is op het bieden van oplossing voor 

bovenregionale woningmarkt. Hierop licht mevr. Hofstede toe dat gefundeerde keuzes 

nodig zijn en regelmatig monitoren.  

 

Dhr. Van Dellen - Economie. Dit keer was het een lange bijeenkomst. Het nieuwe 

college in provincie blijkt de RPW anders, ruimer, te bekijken. Economische groei is 

niet het enige waar de provincie naar kijkt, maar ook werkgelegenheid en 

verduurzamen. De resultaten van een tweetal onderzoeken zijn gepresenteerd: 

- monitoring van de huidige RPW 

- economische analyse van de wenselijkheid van XXL-logistiek in de regio.  

Tevens zijn in het PFO Economie de 3 ambities weer een stap verder gebracht. Elke 

ambitie-werkgroep komt naar buiten met een persbericht, waarin ook de kansen 

benoemd zullen worden.  

Ook kreeg het PFO een update over The Economic Board en over de inrichting TEB 3.0. 

De folders worden uitgedeeld. Mevr. Witjes vult aan dat het PFO ook de keuze heeft 

gemaakt voor een nieuwe vertegenwoordiger namens de 16 regiogemeenten in TEB 
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waarmee de vacature Van Asseldonk is ingevuld. Morgen volgt een mededeling over de 

benoeming van het boardlid bij het TEB x Innovate event. 

 

Mevr. Tiemens - namens de voorzitter, over Duurzaamheid. De RES is besproken 

waarvoor de startnotitie is vastgesteld. Besloten is de reacties van de gemeenteraden 

uitgebreider te verwerken in de reactienota. Het Plan van Aanpak is vastgesteld en nu 

is men hard bezig om met bijeenkomsten en ateliers de input voor het conceptbod te 

laden. Gedeputeerde Van der Meer was op bezoek. Mevr. Tiemens wijst op de nieuwe 

samenwerking met het Rijk die hierin te merken was.  

Mevr. Witjes vraagt naar de zienswijzen van de raden. Deze zienswijzen krijgen een 

plek in de startnotitie.  

 

Mevr. Tiemens - Mobiliteit. Het ambitiedocument is vastgesteld, net als het grote 

programma SLIM & Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid. Dat is een groot 

meerjarenprogramma. Alles is gericht op betere bereikbaarheid, dus ook voor 

gedragsaanpassing is aandacht.  

Vulling van het mobiliteitsfonds is voor driekwart toegezegd door gemeenten, de rest 

volgt, naar verwachting, uiterlijk volgend jaar. Ook in gesprekken met 

Europarlementariërs tijdens de EWRC komt de vastgestelde ambitie terug. 

 

Dhr. Van Wuijtswinkel - Kring van Gemeentesecretarissen. Ook in dit overleg is 

stilgestaan bij NOVI. Verder kwam de GGU, gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, ter 

sprake. Ook is gesproken over de bemensing van het Versterkingsproces door de 

regiogemeenten. Programmaregisseur Leferink was te gast om het Mobiliteitsplan, en 

de daarmee samenhangende ambtelijke capaciteit, dat vandaag in het PFO is 

vastgesteld, toe te lichten.  

 

4. Versterking regionale samenwerking 

 

Dhr. Van Riswijk, voorzitter van de stuurgroep regionale samenwerking, vertelt over de 

voortgang.  

 

Hij verwijst naar de ontmoeting die op vrijdag 27 september plaatshad. Uit 

terugkoppeling van de raden bemerkt hij een terughoudende houding hierover. Echter, 

ook zeggen mensen te moeten beginnen bij de basis; wat regionale samenwerking 

eigenlijk is. De afstand tot raden is groot. Er zijn 3 radenbijeenkomsten gepland, de 

eerste is op 21 oktober. Het is een opgave om goede aansluiting te zoeken. Jan Herman 

de Baas is nu kwartiermaker. Hij werkt samen met een ambtelijke projectteam en 

bereidt die bijeenkomsten voor. Dhr. Van Riswijk bemerkt dat we vooral raadsleden 

moeten uitnodigen om aan te geven hoe ze geïnformeerd willen worden, om ze uit te 

dagen. Hiervoor wordt een Meedenkgroep van raadsleden geformeerd.  

. Het is aardig als één collegelid bij de bijeenkomst op 21 oktober aanwezig is, maar 

wel in bescheiden rol. Hr. Van Riswijk verzoekt de aanwezigen nog de uitnodiging voor 

de radenbijeenkomst onder de aandacht te brengen van de raadsleden 

Vanuit de stuurgroepleden is besloten een soort ambassadeursrol op te pakken naar de 

gemeenten toe. Het overzicht zal worden verspreid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgevoegd  
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Dhr. de Baat stelt dat Structure follows strategy. Visie en structuur zijn belangrijk. Hij 

zou inhoud voorop willen zetten, niet de vorm. Gesprekken over vorm moeten niet 

geschuwd worden, waar de inhoud juist voor de verbinding zorgt. 

 

5. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 

Bestuurlijk coördinator voor de NOVI is mevr. Hoytink. NOVI met 4 grote nationale 

opgaven, is door het Rijk in concept vastgesteld en de mogelijkheid geboden voor 1 

oktober met een zienswijze te komen. De regio heeft samen met Food Valley gekozen 

om geen traditionele zienswijze op een visie in te dienen. Er wordt juist gefocust op 

wat de opgave is en wat de regio kan doen met welke ambitie. Dit leidde tot een mooi 

bod voor de NOVI, met de hoop dat deze regio een NOVI-gebied wordt. We ambiëren 

dit en hebben die potentie, benadrukt mevr. Hoytink. Afgelopen vrijdag is het bod 

gepresenteerd en de intentie uitgesproken tijdens de RegioOntmoet dat alle 

gemeenten dit ambiëren, samen met Food Valley. Nu moet gezorgd worden dat de 

raden zijn geïnformeerd. Het onderwerp NOVI komt daarom volgende week in alle 

colleges aan bod. Verzending naar Den Haag heeft inmiddels plaatsgevonden.  

 

Dhr. Bosland reageert dat hij aangenaam verrast was door inhoud, maar helaas niet 

door het proces. Hij begrijpt terdege dat snelheid en improvisatie nodig waren. 

Hopelijk is dit geen onderwerp wat het versterkingsproces in de wielen rijdt. Dhr. 

Bosland spreekt zijn hoop op goede communicatie uitingen uit. 

 

De voorzitter erkent de zorgen van dhr. Bosland. Hij wijst op de tijdsdruk die hiertoe 

leidde en schetst de afweging van het Voorzittersoverleg van 9 september. Ook de 

vicevoorzitter herinnert eraan dat ongeveer een jaar geleden gesproken werd om 

omgevingswet ook te borgen in onze regionale samenwerking. Toen is ervoor gekozen 

om dat niet bij de portefeuillehouders wonen te beleggen. Dit is een keuze die aan de 

raden is uit te leggen, net als het laten liggen van een kans ook geen optie was. Dhr. 

Bosland doet het voorstel na te denken om bij zo'n onderwerp een gremium apart bij 

elkaar te roepen.  

 

Mevr. Tiemens wijst op de reactie die kwartiermaker De Baas gaf. "Dit is typisch wat 

gebeurt als je niet voortdurend je voelsprieten uit hebt; een schitterend ongeluk! Heel 

veel mensen hebben in de korte tijd hieraan bijgedragen onder tijdsdruk naast hun 

reguliere taken.  

 

Mevr. Hoytink benoemt ook het belrondje met de portefeuillehouders omgevingswet. 

Ondanks alles is men toch zeer tevreden, er is hard gewerkt. De communicatie hierover 

is een belangrijk punt, dat neemt ze mee in het uit te lijnen vervolgproces. Er is enige 

tijd tot het moment dat het Rijk alle zienswijzen naar buiten brengt.  

Mevr. Witjes informeert naar het vervolgproces. Mevr. Hoytink antwoordt dat de 

conceptbrief er is die aanstaande dinsdag in de colleges besproken wordt. Deze brief 

kan gebruikt worden voor informatie aan de raden. Mevr. Witjes suggereert dit te 

koppelen aan het versterkingsproces en te verwijzen naar 21 oktober 

(radenbijeenkomst). Ook doet ze de suggestie aan te geven waarom de term 

metropoolregio is gebruikt. Dhr. Van Riswijk zal in de uitnodiging voor de 21e ook nog 

op de NOVI wijzen en aangeven. 
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De voorzitter concludeert dat deze kans (NOVI) zich voordeed en dat het VO meende 

dat het geen optie was eerst te wachten op het afronden van het versterkingsproces. 

 

6. Regio Deals 

 

In het VO is over de Regio Deal gesproken. Een vorige poging (2018) voor een Regio Deal 

is niet gelukt. Er is nu een ambtelijke club aan de slag on toch te kijken of dit voor de 

deze tranche nu wel lukt. Er is geen bestuurlijk aanspreekpunt op regionaal niveau en 

is ook niet in een PFO geland. 

 

Dhr. Van Dellen merkt op dat dit besproken wordt in The Economic Board. Hij vindt de 

suggestie om iemand bestuurlijk een rol te geven heel goed.  

Mevr. Schaap informeert hoe dit tot stand kwam. Hoe lijn je dit uit? Hierop antwoordt 

dhr. Van Dellen dat het verzoek bij alle wethouders zal passeren. Zorgenkind in dit 

proces is de lobby.  

Mevr. Hoytink wijst op het belang van de afstemming met de drie O's (Overheid, 

Ondernemers en Onderwijs). Er zou te veel vertraging optreden als gewacht moet 

worden op formele ontmoeting van de portefeuillehouders.  

 

Geconcludeerd wordt dat burgemeester Van Eert en burgemeester De Baat te vragen 

als bestuurlijk coördinator te gaan fungeren. Beiden accepteren deze opdracht. 

  

 

 

 

 

 

7.  Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Het vergaderschema 2020 wordt 

binnenkort verspreid. Er worden nog gastgemeenten voor de 4 RegioOverleg(t)  

gezocht.  

 

 

 

 

8.  Sluiting 

 

De volgende vergadering zal zijn op 4 december 2019 bij gemeente Beuningen. 

 

De voorzitter bedankt allen voor hun deelname en sluit de vergadering. 

 

 



Memorandum 

Rondje door de Regio 
2 oktober 2019 

Samen voor de regio 
In diverse gemeenteraden wordt gesproken over de regio en de onderlinge samenwerking. Het 

onderwei-p staat weer volop in de politieke schijnwerpers. Dat is een positieve ontwikkeling, zolang de 

besprekingen niet door angst geregeerd worden. Iedere gemeente telt mee bij samenwerking. 

Intemetconsultatie Wgr 
Bij brief d.d. 3 september heb ik de gemeenten in de regio reeds gewezen op de intemetconsultatie die 

momenteel loopt m.b.t. de wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen. Bijgevoegd was een 

stuk van Berenschot en een notitie van inijn hand waarin ik bestuurlijke lasagne bepleit. 

Perspectiefnota's 
Voor de zomer mocht ik bij diverse gemeenten zijn en het woord voeren ter gelegenheid van de 

Perspectiefnota. Deze worden nu vertaald in begi-otingen. Begi-otingen die niet altijd even rooskleurig 

zijn door de donkere wolken die opdoemen vanwege de tekorten. De discussies over de jeugdzorg 

waren overal te horen. Recent is er een Statenbrief verschenen over dit onderwerp. 

Samen voor Gelderland 
Het College van GS is op stoom aan het komen en de eerste contouren voor het Gelders beleid zijn 

helder aan het worden. Ook de Regio Ai-nhem Nijmegen heeft hier een plek gela-egen. 

Sportakicoorden 
Wijnte Hol heeft vorige week de vorming van het Overbetuws Sportaldcoord afgetrapt. In Duiven en 

Westervoort wordt gewerlct aan een gezamenlijk akkoord en in Lingewaard zijn ze al wat verder. Dit 

thema behelst niet alleen het sportieve, maar ook gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie. 

Omgevingsvisie 
Gelderland was er vroeg bij met haar Omgevingsvisie 'Gaaf Gelderland'. Deze dagen hep de termijn 

af voor het indienen van zienswijzen voor de Nationale Omgevingsvisie. Ook lokaal wordt er gewerkt 

aan maken van deze visies. Lingewaard begint morgen aan dit proces, terwijl Overbetuwe deze 

gisteren vaststelde. De gemeenten hebben door het voeren van hun eigen huishouding ook allemaal 

een eigen tempo. Dat is niet erg, als er onderling afgestemd wordt. 

Verzoek 
Voor dit moment stel ik u voor om dit memorandum ter kennisname aan te nemen in het AB van 4 
december. Tevens verzoek ik u om uw Raad en uw collega's in uw College te informeren over dit 
memorandandum. Kejfjls delen blijft het hoofddoel van het Kennisnetwerk. 

M i e r l o s t r a a t 43^^;j -^^i-J 'K] :̂  
6844 DW ARNHEM 
Kenni s ne twer IjA'f nJ),4inNi j megen @ 

Ramon Barends 



Ambassadeurs  
Stuurgroep 
lid 

Kopgroep 
lid 

Projectteam 
lid 

Gemeente Arnhem Marcouch Van Wuijtswinkel Snijders 

Gemeente Berg en Dal Fleuren Van der Velde Sleyfer 

Gemeente Beuningen Derks Van Hout  Brink  

Gemeente Doesburg Verstand Tromp Bosch  

Gemeente Druten Derks Wijnia  Mollema 

Gemeente Duiven Van Riswijk Tromp Bosch  

Gemeente Heumen Bruls  Van Hout  Brink  

Gemeente Lingewaard Witjes Wijnia Giesendorf 

Gemeente Montferland Van Riswijk Tromp Bosch  

Gemeente Mook en Middelaar Fleuren  Van der Velde Sleyfer 

Gemeente Nijmegen Bruls Van Hout Brink 

Gemeente Overbetuwe Witjes Wijnia Giesendorf 

Gemeente Renkum Verstand Van Wuijtswinkel Snijders 

Gemeente Rheden Marcouch  Van Wuijtswinkel Snijders 

Gemeente Rozendaal Marcouch  Van Wuijtswinkel Snijders 

Gemeente Westervoort Van Riswijk Tromp Bosch  

Gemeente Wijchen Derks Wijnia  Mollema 

Gemeente Zevenaar Van Riswijk Tromp Bosch 

Vastgesteld Stuurgroep 26 september 2019    

    

    

In dit overzicht zijn de gemeenten verdeeld over de Stuurgroepleden.  
 Zij vormen het 1e aanspreekpunt voor de colleges.   

Intentie is met enige regelmaat contact te hebben.   

De verdeling over de Kopgroep- en Projectteam leden volgt de verdeling van de Stuurgroep.  

    

 



0.3 Terugkoppeling vanuit o.m. de 4 PFO's

1 Opleg agpunt 3 PFO.docx 

Algemeen Bestuur 4 december 2019 

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 4 december 2019 
Onderwerp : Terugkoppeling vanuit de 4 PFO's. 
Agendapunt : 3

Beslispunten

Kennisnemen

Toelichting

Elke AB-vergadering wordt u geïnformeerd over de voortgang van de ambities en activiteiten van 
de 4 Portefeuillehoudersoverleggen. Informatie over wat in de 4 PFO's besproken is ontvangt u van, 
of namens, de voorzitters. 

De PFO voorzitters zijn formeel geen lid zijn van uw overleg, maar hebben een doorlopende 
uitnodiging deel te nemen aan uw overleg (dit als uitvloeisel van de bespreking van het evaluatierapport op 2 
juni 2017).

Verder kan de voorzitter van de Regio u informeren wat in de afgelopen periode in het 
Voorzittersoverleg aan de orde is geweest. 

De Kring gemeentesecretarissen bezit eveneens een permanente uitnodiging. Ook de Kring komt 
bijeen op de RegioOverleg(t). Een vertegenwoordiger is aanwezig om de inhoudelijke verbinding te 
leggen met het Regiobestuur. 

Bijlagen:

geen



0.4 Versterking regionale samenwerking | voortgang

1 Opleg agpunt 4 Versterkingsproces.docx 

Algemeen Bestuur 4 december 2019 

 OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 4 december 2019
Onderwerp : Versterking regionale samenwerking | Voortgang
Agendapunt : 4

Beslispunten

Kennisnemen

Toelichting

Op 2 oktober bent u door de voorzitter van de Stuurgroep Versterking, burgemeester Van Riswijk, 
geïnformeerd over de voortgang van de versterking van de regionale samenwerking. 

Burgemeester Van Riswijk praat u bij over de stappen die in de achterliggende maanden oktober 
en november zijn gezet. Meest recent zijn op maandag 2 december de raden van de 18 
gemeenten bijeen geweest voor de 2e Radenbijeenkomst. 
Tevens zal de voorzitter van de Stuurgroep u meenemen in de stappen die gezet moeten gaan 
worden in de komende maanden en de betrokkenheid hierbij van de colleges en raden. 

Inmiddels is op de website www.regioan.nl een speciale pagina aangemaakt waarop alle 
informatief over het Versterkingsproces is samengebracht. 

Bijlagen:

geen
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Algemeen Bestuur 4 december 2019

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 4 december 2019 
Onderwerp : The Economic Board
Agendapunt : 5

Beslispunten

Informatief 

Toelichting

Inleiding 
Conform afspraak heeft The Economic Board (TEB) voor 1 oktober de begroting 2020 ingediend. 
Deze wordt vergezeld door een monitor over het 1e halfjaar 2019. Op 4 december a.s. worden 
deze aan het PFO Economie voorgelegd om advies uit te brengen richting uw bestuur.

De rol van het PFO Economie is als volgt. Zij verzorgt de inhoudelijke verbinding met TEB via
burgemeester C. van Eert, de vertegenwoordiger van de overheidsgeleding in TEB en het 
stichtingsbestuur.
Het PFO wordt geïnformeerd over de activiteiten van TEB en kan de vertegenwoordiger
(overheidsgeleding) voeden met bijvoorbeeld regiobrede thema's en speerpunten. Het ligt dan 
ook in de rede dat de monitor en de begroting 2020 inhoudelijk worden besproken in het PFO 
Economie, waarna het AB van advies voorzien kan worden.  

Begroting 2020
U heeft in juni de begroting 2020 vastgesteld. Hierin is de bijdrage aan TEB opgenomen van € 
1,00 per inwoner. Deze bijdrage is door alle 18 regiogemeenten voor de periode 2016 t/m 2020 
toegezegd.

Op verzoek van de regio heeft een evaluatie van TEB plaatsgevonden. Deze is in april 2019 
afgerond waarna een proces tot intensivering van de samenwerking met de Stuurgroep 
Investeringsagenda op gang is gekomen. Tegelijkertijd ontstonden er ontwikkelingen op het 
gebied van de versterking van regionale samenwerking. U heeft daarop de evaluatierapportage in 
handen gesteld van de Stuurgroep Regionale Versterking.

De voorgaande ontwikkelingen zijn van invloed op de toekomstige activiteiten van de organisatie. 
In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat daardoor het nieuwe strategische plan Triple Helix 
3.0 nog niet beschikbaar is. Eventuele financiële gevolgen voor 2020 zijn daardoor niet bekend. 
Vooralsnog word nog steeds uitgegaan van de €1,00 per inwoner. De TEB doet in haar 
aanbiedingsbrief een oproep richting de gemeenten om de basisfinanciering ook na 2020 in de 
meerjarenbegroting op te nemen. Een rondgang langs de gemeenten leert dat alle gemeenten in 
de MJPB 2020-2023 het bedrag van € 1,88 hebben opgenomen. Een aantal gemeenten heeft 
expliciet aangegeven dat over de periode na 2020 een expliciet besluit genomen dient te worden. 

Monitor 1e halfjaar 2019



Algemeen Bestuur 4 december 2019

In de monitor worden de ontwikkelingen beschreven en wordt terugblikt op de resultaten in de 
afgelopen drie jaar ('dashboard'). Ook worden de successen in het eerste halfjaar gememoreerd 
en tevens een vooruitblik op het 2e halfjaar geworpen.

Op de website van The Economic Board is een artikel geplaatst met als titel 'Hoe staat het nu met 
de conclusies en aanbevelingen uit de drie jaar The Economic Board'. De link naar dit artikel is 
bijgevoegd. https://theeconomicboard.com/nieuws/evaluatie-drie-jaar-the-economic-board/

Doel agendering
Doel van de agendering is u te infomeren over de begroting 2020 en de ontwikkelingen in het 
eerste half jaar. U krijgt een terugkoppeling over wat er die morgen in het PFO Economie is 
gedeeld over beide stukken. Verder kunt u burgemeester C. van Eert, vertegenwoordiger van de 
overheidsgeleding, in gesprek over de documenten en recente ontwikkelingen.

Bijlagen: 
- aanbiedingsbrief 26 september 2019
- begroting TEB 2020
- monitor 1e halfjaar 2019
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inleiding 

The Economic Board bevindt zich in het vierde levensjaar. Conform afspraak is een evaluatie 
uitgevoerd naar de activiteiten en resultaten van de eerste drie jaar. Vanwege het evaluatiejaar zijn in 
de voorliggende begroting – voor het kunnen maken van een goede vergelijking – ook de financiële 
cijfers van 2016, 2017 en 2018 opgenomen. In de begroting zijn daarnaast de halfjaarcijfers van 2019 
verwerkt.  
 
Uit de evaluatie kwam de wens naar voren intensiever samen te willen werken met de Stuurgroep 
Investeringsagenda. Er is in het eerste halfjaar van 2019 hard gewerkt aan een voorstel waarin de 
ambities en werkwijze voor deze vernieuwde regionale samenwerking zijn opgenomen. Het voorstel 
heet Triple Helix 3.0. Hoewel het voorstel ook financiële implicaties heeft, zijn deze door het 
ontbreken van een formele status van het voorstel nog niet meegenomen in de begroting van 2020. 
 
Ongeacht op welke manier de regionale samenwerking zich (door)ontwikkelt, blijft een robuuste 
basisfinanciering vanuit de regiogemeenten van groot belang voor de continuïteit van de 
bedrijfsvoering van het projectbureau van The Economic Board.  
      

organisatie 
 

activiteiten 
In het strategisch plan 2016-2018, waarvan de werking is verlengd in 2019 vanwege de evaluatie en 
de ontwikkelingen in de regionale samenwerking, hebben wij de volgende missie geformuleerd: “In 
2025 is de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen the place to be voor Food, Health, Energy en de cross-
overs daartussen!”  
 
We hebben daarbij aangegeven dat wij onze visie uitdragen door drie activiteiten uit te voeren.  

• communiceren: wij vertellen het verhaal van de regio en etaleren de goede dingen; 
• verbinden: wij verbinden de goede dingen uit de regio die er al zijn; 
• aanjagen: langs onze speerpunten jagen wij nieuwe initiatieven aan. 

 
De activiteiten communiceren, verbinden en aanjagen passen wij onder andere toe bij het 
ondersteunen van projecten. Zoals in het strategisch plan is vermeld, financieren wij de uitvoering 
van projecten niet zelf, maar brengen we projecten verder. Dit gebeurt door het inzetten van 
procesgeld, kleine financiële projectondersteuning, netwerk, slagkracht en het openen van 
toegangspoorten tot verschillende (financierende) instanties. 
 
Gezien de hierboven beschreven activiteiten van The Economic Board zijn de drie belangrijkste 
kostenposten personeels- en salariskosten, projectondersteuning en communicatie / media. 
 

inkoop diensten en producten 
Ons inkoopbeleid is erop gericht om zo veel mogelijk diensten en producten van partijen uit de regio 
af te nemen. Principieel wordt er prudent met de (overheids)gelden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de (nieuwe) inrichting van onze kantoorruimte – na de verhuizing binnen het gebouw Mercator II 
op campus Heyendaal – waar het kantoormeubilair door derden beschikbaar is gesteld of 
tweedehands is. Wij zetten dit inkoopbeleid in 2020 voort.



budget 2020 
 

begroting 2020 met actuele begroting 2019 
De actuele cijfers van 2019 en de begroting van 2020 zijn aangevuld met de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018. 
 

Begroting basisfinanciering 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd budget realisatie restant begroot 

2016 2017 2018 2019 2019 2019 2020 

        Q1 en Q2 Q3 en Q4  

Basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen 765.365 768.181 773.592 778.488 389.000 389.488 778.488 
Teruggave btw voorgaand jaar 0 0 66.625 71.343 71.343 0 50.000 
Overloop budget (resultaat) voorgaand jaar 0 362.091 274.425 146.681 146.681 0 49.512 

Totaal opbrengsten 765.365 1.130.272 1.114.642 996.512 607.024 389.488 878.000 
Kosten               

Personeels- en salariskosten 275.733 464.883 508.145 530.000 251.093 278.907 580.000 
Huisvestingslasten 711 1.436 1.018 35.000 14.445 20.555 40.000 
Reis- en verblijfskosten 9.159 15.397 26.919 27.000 6.164 20.836 17.000 
Projectondersteuning 18.673 160.148 171.579 100.000 29.473 70.527 60.000 
Communicatie / media 71.112 125.788 161.049 160.000 61.811 98.189 100.000 
Advieskosten 3.353 13.880 22.785 28.000 36.387 -8.387 22.000 
Administratiekosten 9.611 11.908 18.566 13.000 6.341 6.659 15.000 
Afschrijvingskosten 3.515 6.336 7.450 7.000 3.945 3.055 8.000 
Kantoorkosten 11.407 15.236 17.300 17.000 7.736 9.264 16.000 
Onvoorzien 0 40.835 33.150 30.000 0 30.000 20.000 

Totaal kosten 403.274 855.847 967.961 947.000 417.395 529.605 878.000 
   

     

Resultaat 362.091 274.425 146.681 49.512   0 
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algemene toelichting 
Anders dan voorgaande jaren is de voorliggende begroting uitsluitend gebaseerd op de 
basisfinanciering van de regiogemeenten. De inkind-bijdragen zijn niet verdisconteerd in de 
opbrengsten- en kostenkant maar separaat opgevoerd. Dit maakt beter inzichtelijk wat er dankzij de 
basisfinanciering kan worden gerealiseerd en het maakt meteen duidelijk hoe noodzakelijk de 
continuering van een basisfinanciering is.  
 
Het ‘budget 2019’ is uitgesplitst in de kolommen ‘realisatie 2019 Q1 en Q2’ en ‘restant 2019 Q3 en 
Q4’. Op deze manier zijn de halfjaarcijfers herkenbaar terug te vinden in de tabel.    
 

financiële auditcommissie 
De financiële auditcommissie houdt zicht op de financiën van The Economic Board. De commissie 
bestaat uit drie leden van The Economic Board – van elke geleding één uit bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden – aangevuld met de directeur. De commissie komt tweemaal per 
jaar bij elkaar. Een keer om de halfjaarcijfers te bespreken en een keer voor de bespreking van de 
cijfers voor de jaarrekening met de accountant. In de huidige samenstelling hebben boardleden 
Edwin de Rooij, Ben Geerdink en Jan van Dellen zitting in de commissie.  
 
Sinds het vertrek van Toon van Asseldonk is Jan van Dellen tijdelijk lid en voorzitter van de financiële 
auditcommissie. Het is de bedoeling dat het nog te benoemen boardlid vanuit de regiogemeenten 
zijn plek inneemt, vanwege de relatie met de basisfinanciering van de gemeenten. 
 

 

toelichting opbrengstenkant 

De posten basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen, teruggave btw en overloop budget (resultaat) 
lichten wij hieronder toe. 
 

basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen 
De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de achttien deelnemende 
gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. Deze gemeenten 
hebben in 2015 besloten € 1,- per inwoner via de Regio Arnhem Nijmegen beschikbaar te stellen aan 
The Economic Board. Dit resulteert in 2019 in een bedrag van € 778.488,-. 
 
De basisfinanciering voor The Economic Board is door alle gemeenten toegezegd voor een periode 
van vijf jaar. Dit betekent dat de basisfinanciering tot en met 2020 gegarandeerd is. Omdat de 
basisfinanciering de belangrijkste inkomstenbron van The Economic Board is, is voortzetting ervan 
ná 2020 essentieel voor de continuïteit. 
 
 

 Als financiële auditcommissie zijn wij op 13 september jl. bij elkaar gekomen om de 
halfjaarcijfers van 2019 en de begroting voor 2020 te bestuderen. Wij hebben met elkaar 
geconstateerd dat er prudent met de gelden is omgegaan. We zijn van mening dat het voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering belangrijk is duidelijkheid te krijgen over voortzetting van de 
basisfinanciering. Wij vragen daarom de regiogemeenten om de bijdrage aan The Economic 
Board ook ná 2020 in de meerjarenbegroting op te nemen.  

 
Jan van Dellen 
tijdelijk voorzitter financiële auditcommissie  
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Wij nemen vóór het einde van 2019 contact op met de regiogemeenten om inzicht te krijgen of in hun 
gemeentelijke begroting de bijdrage aan The Economic Board wordt gecontinueerd. Wij beseffen dat 
er dan nog wel formele besluitvorming moet plaatsvinden over deze bijdrage. Dit inzicht is nodig voor 
de financiële bedrijfsvoering: het maakt namelijk nogal uit of The Economic Board voor het jaar 2020 
zal anticiperen op een operationeel aflopend of juist een accelererend jaar. 
 
teruggave btw 
Door de wijziging van de statuten in 2017 heeft de stichting van de belastingdienst toestemming 
gekregen om de transparantieregeling te mogen toepassen. Dit betekent dat de deelnemende 
gemeenten de btw die de stichting voor goederen en diensten betaalt gefinancierd vanuit de door 
hen opgebrachte bijdragen, kunnen terugvorderen via het btw-compensatiefonds. De verdeling van 
de btw-compensatie gebeurt naar rato van de hoogte van de bijdragen. 
 
Wij hebben de gemeenten in 2018 voor het eerst gevraagd de btw terug te vorderen en dit 
teruggevorderde bedrag over te maken aan The Economic Board. Alle betrokken gemeenten hebben 
gehoor gegeven aan deze oproep. Voor 2019 geldt hetzelfde, waardoor er een budget van € 71.343,- 
is gerealiseerd. Voor 2020 is deze post begroot op € 50.000,-. 
 
overloop budget (resultaat) 
In de begroting 2018-2019 hebben wij toegelicht dat wij het noodzakelijk vonden het restantbedrag 
van 2016 (startjaar) niet in één jaar (2017) volledig te benutten, maar om het bedrag over de jaren 
heen geleidelijk te gebruiken. Het ‘overloopbudget’ wordt daarmee elk jaar kleiner. 
 
De Regio Arnhem Nijmegen heeft eerder ingestemd met het besluit om de gebudgetteerde 
overgebleven gelden uit 2017 en 2018 mee te nemen naar de opvolgende jaren. In 2019 is voorzien 
dat de overloop naar 2020 circa € 50.000,- is. Het begrote resultaat van 2020 (en daarmee de 
overloop van het budget naar 2021) is nul, omdat de basisfinanciering tot nu toe alleen tot en met 
2020 is toegezegd.  
 

toelichting kostenkant 
De grootste posten, zijnde personeels- en salariskosten, huisvestingslasten, projectondersteuning en 
communicatie / media, lichten wij hieronder toe. Verder staan wij bij de post advieskosten stil. 
 
personeels- en salariskosten   
Het grootste deel van de basisfinanciering gaat naar deze post. Het projectbureau faciliteert de 
board en geeft uitvoering aan de strategische agenda met de daaruit voortkomende activiteiten en 
projecten. Hoewel de samenstelling van het team in 2019 deels is gewijzigd, zijn de bijbehorende 
functies grotendeels in 2016 gerealiseerd. Verder is een aantal personeelsleden tijdelijk aangesteld 
om specifieke taken of activiteiten te vervullen. Een aantal medewerkers is (al dan niet tijdelijk en/of 
gedeeltelijk) in kind beschikbaar gesteld door organisaties achter de leden van de board.  
 
Er zijn momenteel negen personen werkzaam voor het projectbureau, aangevuld met een aantal 
stagiaires vanuit de kennisinstellingen. Het totale personeelsbestand staat gelijk aan circa 7,5 fte. 
De kostenpost is in 2019 iets omhoog gegaan, omdat de inkind-bijdrage van Alliander in de vorm van 
het beschikbaar stellen van een marketing communications manager na drie jaar halverwege 2019 is 
beëindigd. Om dezelfde reden is de post voor 2020 hoger begroot dan in 2019.  
 
In het eerdergenoemde voorstel Triple Helix 3.0 is opgenomen dat het projectbureau zal worden 
doorontwikkeld als vaste kern in een netwerkorganisatie. De netwerkorganisatie zal bestaan uit 
medewerkers die deels in kind ter beschikking worden gesteld door partnerorganisaties en dus niet 
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op de loonlijst van The Economic Board komen te staan. Gezien de lopende status van het voorstel is 
in de begroting 2020 nog geen rekening gehouden met de eventuele consequenties van deze 
ontwikkeling voor de post personeels- en salariskosten.  
 
huisvestingslasten 
Sinds april 2016 is The Economic Board gehuisvest in het gebouw Mercator II op campus Heyendaal 
in Nijmegen. Begin 2019 deed zich de unieke kans voor door te schuiven naar de naastgelegen, 
grotere kantoorruimte en zo te kunnen anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen betreffende de Triple 
Helix 3.0-organisatie. In april 2019 is het projectbureau verhuisd. De Radboud Universiteit heeft in 
dezelfde periode besloten de inkind-bijdrage voor de kantoorruimte voort te zetten en met € 5.000,- 
per jaar te verhogen. De extra huurkosten verbonden aan de grotere ruimte zijn voor The Economic 
Board. Dit verklaart waarom de post huisvestingslasten in 2019 hoger is dan in 2018. 
 
projectondersteuning 
Het restantbedrag van 2016 is onder andere gebruikt voor de post projectondersteuning. Omdat het 
restantbedrag elk jaar kleiner wordt, wordt deze post in 2019 en 2020 in stappen verlaagd. 
   
communicatie / media  
Er ligt een marketing- en communicatieplan ten grondslag aan deze uitgaven. In het marketingplan 
zijn de verschillende doelgroepen gedefinieerd en kosten opgenomen voor de positionering, identiteit 
en strategie van de regiobranding. Het restantbedrag van 2016 is onder andere gebruikt voor de post 
communicatie / media. Omdat het restantbedrag en daarmee de extra bestedingsruimte eind 2019 
bijna volledig is verbruikt, is deze post in 2020 lager begroot dan de voorgaande jaren. 
 
advieskosten 
Deze post lichten wij extra toe, omdat er in 2019 meer is uitgegeven dat er gebudgetteerd was. Dit 
heeft te maken met de grondige wijze waarop de evaluatie van drie jaar The Economic Board – 
bijvoorbeeld met een uitgebreide stakeholdersanalyse – is uitgevoerd. Hierdoor vielen de externe 
kosten van het adviesbureau Twynstra Gudde hoger uit dan begroot. Verder kon vooraf niet worden 
voorzien dat dit adviesbureau, als voortvloeisel uit het evaluatieproces, een extra opdracht zou 
krijgen voor het begeleiden van bijeenkomsten met de Stuurgroep Investeringsagenda voor de 
verkenning van de intensivering van de samenwerking. 
 
inkind-bijdragen 
Naast de basisfinanciering leveren diverse partners inkind-bijdragen aan The Economic Board, 
bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van personeel, huisvesting, faciliteiten (zoals 
vergaderruimtes) en diensten (zoals de inzet van adviseurs of bijdragen tijdens events en 
activiteiten). De inkind-bijdragen zijn bijzonder belangrijk, omdat deze de betrokkenheid van 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden aantonen en zorgen voor een evenwichtige verdeling 
van de bijdragen over de drie geledingen. 
 
Deze inkind-bijdragen zijn zoals reeds toegelicht niet meer verdisconteerd in de begroting van de 
basisfinanciering. Niettemin blijven wij ons inspannen om de inkind-bijdragen op peil te houden. 
Daarbij ligt thans het streefbedrag rond de € 200.000,- per jaar, waar in 2019 wederom overheen zal 
worden gegaan. Het bedrag was in 2018 uitzonderlijk hoog, vanwege grote inkind-bijdragen van de 
provincie Gelderland voor specifieke projecten en activiteiten.  
 
In de onderstaande tabel vindt u alle inkind-bijdragen van partners aan The Economic Board sinds de 
oprichting in 2016. We zijn onze partners erkentelijk voor hun bijdragen. 
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Inkind-bijdragen (in €) 2016 2017 2018 
toegezegd in 

2019 
Alliander 45.740 78.000 78.000 39.000 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten - 3.000 - 5.830 
Business Cluster Semiconductors - - - 413 
EIFFEL 880 - - - 
Gemeente Arnhem - - 13.450 - 
HAN University of Applied Sciences 4.500 30.600 40.800 30.600 
Het Gelders Orkest - - 3.750 - 
Hotel en Congrescentrum Papendal - - 12.368 - 
Industriepark Kleefse Waard 150 - - - 
ING - - 837 - 
Introdans - - 1.250 - 
Novio Tech Campus - - - 413 
Provincie Gelderland - 14.000 507.000 101.000 
Rabobank 4.200 5.800 - 6.500 
Radboud in’to Languages - - 2.500 - 
Radboud Universiteit 42.666 46.999 40.236 45.236 
RCT Gelderland - - - 413 
RvN@ - 2.372 - - 
Toneelgroep Oostpool - - 5.000 - 
VNO-NCW Midden 12.280 23.040 23.040 19.000 

Totaal 110.416 203.811 728.231 248.405 
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Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen 
T.a.v. Bestuurlijk Overleg 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem 
 
Nijmegen, 26.09.2019 
 
 
Betreft: Monitor eerste halfjaar 2019 en begroting 2020 
 
 
Geachte bestuurders, 
 
Wij presenteren u met genoegen, conform afspraak vóór 1 oktober, de volgende twee documenten: 

1. monitor 1e halfjaar 2019 ‘nieuwe energie’ 
2. begroting 2020 The Economic Board 

 
Wij lichten de documenten hieronder toe. Tevens benoemen wij enkele relevante onderwerpen en 
ontwikkelingen die in de documenten staan en waarover wij eerder contact hebben gehad met de 
Regio Arnhem Nijmegen. 
 
1. monitor 1e halfjaar 2019 ‘nieuwe energie’ 
De monitor kent eenzelfde opzet als voorgaande jaren. In de monitor geven wij een (beknopt) 
overzicht van de activiteiten die het eerste halfjaar van 2019 (januari tot en met juni) zijn 
ondernomen. Tevens kijken wij vooruit welke activiteiten plaatsvinden in of op de planning staan 
voor het tweede halfjaar. Begin april 2020 rapporteren wij vervolgens met het jaarverslag 2019 over 
alle activiteiten, de projecten en het projectbureau in heel 2019. 
 
evaluatie drie jaar The Economic Board en intensivering samenwerking met Investeringsagenda 
In de monitor besteden wij uiteraard ook aandacht aan de evaluatie van drie jaar The Economic 
Board. Wij hebben per brief van 25 april 2019 de evaluatierapporten aangeboden, waarbij wij een 
inhoudelijke reactie hebben gegeven op een aantal aanbevelingen uit het totaalrapport. Daarnaast 
komt het proces tot intensivering van de samenwerking met de Investeringsagenda, dat voortkwam 
uit het evaluatieproces, aan bod. 
 
Er is in het eerste halfjaar van 2019 hard gewerkt aan een voorstel waarin de ambities en werkwijze 
voor deze vernieuwde regionale samenwerking zijn opgenomen. Het voorstel heet Triple Helix 3.0. Er 
vindt afstemming plaats met uw ingezette traject voor de versterking van de regionale 
samenwerking van de achttien regiogemeenten. In het najaar krijgt dit verder vorm. 
 
aanzet voor nieuw strategisch plan 
In de brief van 30 januari 2019 schreven wij dat wij de werking van ons Strategisch Plan, dat 
oorspronkelijk een looptijd had van 2016 tot en met 2018, hebben verlengd. Dit vanwege de 
ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking en de grote invloed daarvan op de 
strategische keuzes die The Economic Board voor de komende jaren zal maken. Het voorstel Triple 
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Helix 3.0 kan worden gezien als een eerste aanzet tot een nieuw strategisch plan. Zodra dit voorstel 
een formele status heeft, werken wij een nieuw strategisch plan verder uit. 
 
2.  begroting 2020 The Economic Board 
Wij grijpen de begroting aan om, vergelijkbaar met de monitor voor wat betreft de activiteiten, een 
tussentijdse blik te werpen op de financiële situatie in 2019. In de begroting zijn daarom de 
halfjaarcijfers van 2019 verwerkt. Vanwege het evaluatiejaar zijn in de voorliggende begroting – voor 
het kunnen maken van een goede vergelijking – ook de financiële cijfers van 2016, 2017 en 2018 
opgenomen. Hoewel het hierboven genoemde voorstel Triple Helix 3.0 ook financiële implicaties 
heeft, zijn deze door het ontbreken van een formele status van het voorstel nog niet meegenomen in 
de begroting van 2020. 
 
oproep om basisfinanciering voort te zetten en ook ná 2020 in de meerjarenbegroting op te nemen 
De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de achttien deelnemende 
gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. Daar zijn wij de 
gemeenten zeer erkentelijk voor. De zogenaamde basisfinanciering voor The Economic Board is door 
alle gemeenten toegezegd voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat de basisfinanciering tot en 
met 2020 gegarandeerd is. Omdat de basisfinanciering de belangrijkste inkomstenbron van The 
Economic Board is, is voortzetting ervan ná 2020 essentieel voor de continuïteit. 
 
Wij vragen daarom de regiogemeenten om de bijdrage aan The Economic Board ook ná 2020 in de 
meerjarenbegroting op te nemen. Wij nemen vóór het eind van 2019 contact op met de 
regiogemeenten om inzicht te krijgen of in hun gemeentelijke begroting de bijdrage aan The 
Economic Board wordt gecontinueerd. Wij beseffen dat er dan nog wel formele besluitvorming moet 
plaatsvinden over deze bijdrage. Dit inzicht is nodig voor de financiële bedrijfsvoering: het maakt 
namelijk nogal uit of The Economic Board voor het jaar 2020 zal anticiperen op een operationeel 
aflopend of juist een accelererend jaar.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor de medewerking. Uiteraard blijven wij ons tegelijkertijd inspannen om 
de inkind-bijdragen van onze andere partners op peil te houden. 
 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 

Sigrid Helbig 
 
Directeur 
+31(0)651598632 
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 woord vooraf

Toen The Economic Board drie en een half jaar geleden 
werd gelanceerd, hadden we nog geen idee waar we ons 
precies mee bezig gingen houden. Aan de globale op
dracht ‘versterk de regionale economie’ kon op velerlei 
manieren invulling worden gegeven. Het enige wat 
vaststond was de basisfinanciering, procesgeld van 
ongeveer 770.000 euro per jaar. De financiering werd ter 
beschikking gesteld door de toen nog negentien regio
gemeenten. Door sommige eerst drie jaar en vervolgens 
door alle gemeenten voor vijf.

Voortvarend zijn wij aan de slag gegaan met visie, missie 
en businesscanvas. We hebben focus aangebracht 
(speerpunten food, health, energy) en de samenwerking in 
de regio verruimd (sterke binding met Ede  Wageningen). 
We hebben onze activiteiten bepaald (communiceren, 
verbinden, aanjagen) en uitgewerkt wat ons regionale 
DNA is (een soort Lifeport waar te midden van techniek 
en innovatie de mens centraal staat).

We kwamen goed op stoom. De inkindbijdragen zijn 
exponentieel toegenomen en evenaren in 2018 de 
basis financiering, conform onze bedoeling: we gaan de 
koek niet verdelen maar groter maken! 

Na drie jaar hebben we onze behaalde doelstellingen 
tegen het licht gehouden en een uitgebreide evaluatie 
laten uitvoeren. Daarbij hebben we mooie complimenten 
en recensies gekregen. We hebben echter ook geconsta
teerd dat op het gebied van aanjagen ‘kansen worden 

verzilverd en gemist’, want aanjagen heeft altijd met 
projectgeld te maken. 

The Economic Board staat nu aan een driesprong; 2020 is 
het laatste jaar waarin de basisfinanciering gegarandeerd 
is. Er zal binnenkort de beslissing moeten worden 
 genomen of – en indien ja, met welke middelen – het 
werk gecontinueerd zal worden. Daarbij zijn er drie opties 
die tevens het ambitieniveau weergeven. 

De eerste optie is om de basisfinanciering te stoppen en 
de boel rustig te laten uitrollen zodat we het stoplicht eind 
2020 zonder gierende banden halen. De tweede optie is 
om na 2020 alles een beetje te laten zoals het is. De derde 
optie is een verhoging van de basisfinanciering waarbij 
ingezet wordt op het bouwen aan een sterke organisatie 
en waarin  projectmiddelen daadwerkelijk in triplehelix 
verband gealloceerd 
kunnen worden. 

Ik ben benieuwd. 

Sigrid Helbig
Directeur
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drie jaar The Economic Board 

evaluatie
Als je aan iets nieuws begint, is het goed om na verloop van tijd terug te 
kijken. Dat heeft The Economic Board drie jaar na haar oprichting gedaan. 
Zowel de uitkomsten uit de zelfevaluatie als de externe evaluatie met 
stakeholders laten zien dat er behoefte is om door te gaan met The 
Economic Board. Uiteraard is er ruimte voor verbetering en daar gaat de 
board mee aan de slag.

De evaluatie is grondig aangepakt. Er is in oktober 2018 begonnen en het 
evaluatieproces is eind april 2019 afgerond. De gerenommeerde en 
onafhankelijke partij Twynstra Gudde heeft het evaluatieproces begeleid. 
The Economic Board heeft ervoor gekozen zowel een zelfevaluatie als een 
stakeholdersevaluatie uit te laten voeren. Voor de stakeholdersevaluatie is 
een brede groep aan stakeholders door Twynstra Gudde geïnterviewd. De 
evaluatierapporten zijn in te zien en te downloaden op onze website. In het 
kader van de evaluatie is een dashboard gemaakt van de resultaten van de 
afgelopen jaren op de doelstellingen; deze vindt u op de volgende pagina.

intensivering samenwerking met Investeringsagenda
Tijdens het evaluatieproces kwam de wens naar voren om intensiever 
samen te werken met de Investeringsagenda van de gemeenten Arnhem 
en Nijmegen en de provincie Gelderland. Op 9 januari 2019 zijn de 
 Stuurgroep Investeringsagenda en de boardleden van The Economic 
Board in een eerste sessie bijeengekomen. Daar werd geconstateerd dat 
er een aanzienlijke overlap is in de doelen waaraan beide partijen werken. 
Tijdens de sessie is door alle aanwezigen de wens uitgesproken om The 
Economic Board en de Stuurgroep Investeringsagenda samen te voegen 
om zo tot een gezamenlijke agenda en uitvoering te komen.

Een kopgroep van bestuurders is vervolgens aan de slag gegaan met de 
uitwerking van deze ideeën in een concreet voorstel. Op 21 juni zijn de 
Stuurgroep Investeringsagenda en de boardleden van The Economic 
Board wederom bij elkaar gekomen om het uitgewerkte voorstel te 
bespreken. In de zomer is een aangepast voorstel opgestuurd aan de 
bestuurders, ter bespreking met hun achterban en/of bestuur. In het tweede 
halfjaar van 2019 wordt het proces voortgezet. Hierbij vindt afstemming 
plaats met het ingezette traject van de achttien regiogemeenten voor de 
versterking van de regionale samenwerking.  
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Bij de oprichting van The Economic Board in 2016 werd als missie 
geformuleerd dat deze triplehelix-organisatie ervoor moet gaan  zorgen 
dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden beter gaan samen
werken op de groeisectoren Food, Health en Energy en de crossovers 
daartussen, om zo de economische slagkracht van de regio verder te 
ontwikkelen. 
Om dat meetbaar te maken zijn er in het Strategisch Plan 2016 – 2018 
enkele doelstellingen geformuleerd. Die staan hieronder.

De doelstellingen zijn verdeeld in drie categorieën:

doelstellingen:

15 keer de regio 
onder de aan
dacht gebracht 

in Den Haag

status

18

3 keer de regio  
in landelijke 
dagbladen 

geprofileerd

status

8

10 uitgaande (handels)
missies op onze speer
punten vertegen woordigd 

(zelf en/of door derden)

status

14

3 of meer 
nieuws brieven 
per jaar  

uitge bracht

status

19

5 bijeen komsten 
voor onder
nemers gerea

liseerd

status

20

5 regionale   
initia tieven tot 
(inter)nationaal 

niveau gebracht

status

4 10 inkomende 
 (handels)missies 
onze regio in de 

schijn werpers gezet

status

15

15 crossover projecten 
tot stand gebracht. 
Waarvan mini maal 

drie met WOW!factor

status

11

15 bedrijven in de speersectoren  
Food, Health en/of Energy gevestigd 
in de regio dankzij gezamenlijke 

inspanningen met onze partners

status

2

5 lokale initiatieven tot 
 regionaal niveau gebracht 
en daarmee bijgedragen 

aan regioprofilering

status

7 Behaald  Liggen op koers  In uitvoering

dashboard drie jaar The Economic Board 

Communiceren
Een van de belangrijkste taken van The Economic 
Board is de regio als place to be op de kaart zetten. 

Verbinden
The Economic Board fungeert als matchmaker met 
een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in 
 contact brengt en houdt.

Aanjagen
The Economic Board is aanjager van nieuwe initiatieven 
en innovaties op de crossovers. We agenderen en 
 concretiseren kansen.

klik hier voor onderliggende resultaten  



enkele successen 

regio is diverse toonaangevende instituten rijker 
In het eerste halfjaar van 2019 is de financiering voor het OnePlanet 
initiatief rondgekomen. OnePlanet, een samenwerkingsverband van imec 
Nederland, Radboudumc, Radboud Universiteit en Wageningen University 
& Research, probeert langetermijnoplossingen te ontwikkelen die 
 gezondheid bevorderen en helpen bij de productie van voedsel op een 
duurzame en evenwichtige manier. The Economic Board heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit initiatief door het mobiliseren van steun, het 
leggen van verbindingen met andere initiatieven, het aandacht genereren 
ervoor én het bijwonen van en inspreken tijdens politieke debatten. In mei 
is het OnePlanet Research Center officieel gestart. De betrokkenheid van 
The Economic Board bij dit project blijft onverminderd groot (hetgeen 
vergemakkelijkt wordt doordat de Nijmeegse vestiging direct grenst aan 
het kantoor van het projectbureau).

Het nieuwe Chip Integration Technology Centre (CITC) is in juni gestart op 
de Novio Tech Campus in Nijmegen; vanaf najaar 2019 krijgt het een eigen 
fysieke plek. Het CITC is een open innovatiecentrum dat een brug vormt 
tussen fundamenteel onderzoek naar chipintegratie en nieuwe techno
logische producten. De initiatiefnemers zijn Novio Tech Campus, 
 TNOHolst en BCSEMI NL, maar inmiddels zijn er meer partijen bij het 

centrum aangesloten. The Economic Board is vanaf het begin betrokken 
bij het project en heeft onder andere ondersteund bij het leggen van de 
verbinding tussen CITC en OnePlanet.

De realisatie van het World Food Center (WFC) Experience, als onderdeel 
van het WFC, is een stap dichterbij gekomen met de toezegging van 
gelden door de provincie Gelderland en de gemeente Ede.  
Als The Economic Board dragen wij het project uit en interesseren wij 
partijen om zich aan het project te koppelen. 

tijdlijn
Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die plaats
vonden tussen januari en juni 2019. Het overzicht is niet uitputtend.
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gezamenlijke 
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Radboudumc  
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Valley Event

Duits-Nederlandse 
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Gelderland  
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Research Center
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bij provincie 
Gelderland 
(Arnhem)

2019

vervolg-
bezoek Sage 
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Business Angels 
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(Arnhem)
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projectbureau 
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en stuurgroep  
Investeringsagenda

board-
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bijeenkomst 
The Economic 

Board en stuurgroep 
Investerings- 

agenda
nadere 

kennismaking 
met Achterhoek 

Board

mijlpaal van 
5.000 volgers op 
Twitter bereikt
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verband Food and 
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vooruitblik 2e halfjaar  

communiceren
•  ronde langs de communicatieafdelingen van de achttien regiogemeenten 

voor nadere kennismaking en afstemming content
•  jaarlijks event The Economic Board, ditmaal in samenwerking met 

INNOVATE, in de Eusebiuskerk in Arnhem op 3 oktober
•  uitreiking nieuwe Parelawards tijdens jaarlijkse event en in december
•  ontwikkelen infographic over het potentieel van artificial intelligence voor 

de regio
• doorontwikkeling internationaal regioplatform The Life Net 

verbinden
•  doorontwikkeling intensivering samenwerking met de Investeringsagenda
•  deelname door directeur Sigrid Helbig aan economische handelsmissie 

onder leiding van premier Rutter naar Boston, met als thema’s onder 
andere Life Sciences & Health en Robotics/AI

•  organiseren van nog twee informatiebijeenkomsten voor Kamerleden, 
waarvan de eerste – op 6 september bij bedrijf Barenbrug – als thema 
Sport en Innovatie heeft

•  deelname aan programma én invulling stand met onder andere vr-film 
en lancering internationaal platform The Life Net tijdens European Week 
of Regions and Cities in Brussel in oktober

•  initiatief Sensory Disorders Center van onder andere Radboudumc en 
Donders Instituut verder helpen door verbindingen te leggen

aanjagen
•  inspanningen voor extra financiering door triplehelixpartners voor 

verhoogde ambities regionale samenwerking
•  volgende stap zetten in project Octopus, gericht op het optimaliseren 

van de verbinding tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, door 
aanstelling kwartiermaker gefinancierd vanuit de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen

•  ondersteunen project oprichten Artificial Intelligence Center en project 
Power2Power over waterstof en energieopslag

• afstemmen rol en aanpak bij nieuwe tranche Regio Deals van het Rijk
•  vervolgbezoek Sage Venture Accelerator Netherlands aan regio in 

oktober, waarvoor The Economic Board wederom nieuwe bedrijven zal 
aandragen
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Algemeen Bestuur 4 december 2019

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 4 december 2019 
Onderwerp : Regio Deal 
Agendapunt : 6

Beslispunten

Informatief 

Toelichting

Aanleiding.
De minister van LNV heef in september een brief gestuurd over de Aanpak derde tranche Regio 
Deals. Met de Regio Deal kiest het Rijk met partners in de regio voor een gezamenlijke integrale 
aanpak van economische, sociale en ecologische opgaven die in de regio aan de orde zijn. De 
Regio Deals sluiten aan op de regionale kenmerken en kracht met geld, een integrale aanpak, 
kennis en andere middelen, om samen bij te dragen aan de Brede Welvaart in een regio. 

Vanaf 9 september tot 1 december bestaat de mogelijkheid voor regionale partners om 
voorstellen aan te melden voor deze tranche. 

Algemeen Bestuur 2 oktober 2019
In dat overleg heeft u burgemeester Van Eert gevraagd op te treden als regionaal bestuurlijk 
trekker. Het advies van het Voorzittersoverleg (VO) van 9 september heeft u onderschreven. 
Onderzocht moet worden of een 'stevig' voorstel voor een Regio Deal door de regio te maken is. 
Een eventueel voorstel moet gedragen worden in de regio en alleen een overtuigend voorstel, dat 
een antwoord geeft op een meervoudige problematiek, verdient het om ingediend te worden. 
Zorgvuldige afstemming met andere processen in de regio is hierbij van belang. 

RegioOntmoet 15 november 2019 
Tijdens de RegioOntmoet heeft burgemeester Van Eert de aanwezige leden van de 18 colleges 
geïnformeerd over het besluit om geen Regio Deal in te dienen. 

Doel agendering.
Burgemeester Van Eert zal het besluit om het onderwerp dat ambtelijk een bestuurlijk is 
voorbereid niet in te dienen (nogmaals) toelichten. 

Bijlagen:

- geen
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Algemeen Bestuur 4 december 2019 

 OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 4 december 2019
Onderwerp : Financiën 
Agendapunt : 7 

Beslispunten

Kennisnemen

Toelichting

U wordt geïnformeerd over twee onderwerpen:

- het voorlopig resultaat over 2019;

- het beeld over de inzet van menskracht en middelen binnen de 4 PFO's en de RES over 2020 (en 
zo mogelijk 2021). 

Bijlagen:

geen
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