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Beslispunten 
 
 
- Vaststellen van de jaarrekening 2018 (inclusief jaarverslag 2018). 
- instemmen met de inzet van € 20.000 voor het PFO Wonen.  
 

 
 
Toelichting 
 
 
Proces  
Voor 1 juli dient u de jaarrekening van het voorafgaande jaar vast te stellen. De voorliggende 
jaarrekening 2018 is de 3e jaarrekening van deze samenwerking. Getracht is op een eenvoudige, 
heldere, wijze inzicht te geven in de cijfers en prestaties van de samenwerking op de 4 thema's 
en van Bureau Brussel. Het jaarverslag en de jaarrekening van de Economic Board maakt 
onderdeel uit van jaarrekening van het Gemeenschappelijk Orgaan.  
 
Resultaat  
In 2018 is minder uitgegeven dan aan inwonerbijdragen is ontvangen. Het jaar sluit met een 
overschot van € 81.177,13. Dit overschot wordt toegevoegd aan het positief saldo dat is 
meegenomen vanuit 2017 en bedraagt daarmee per 1 januari 2019 € 136.734,91. In uw 
vergadering van 27 maart heeft u de voorlopige jaarrekening vastgesteld waarbij u besloten € 
25.000,00 in te zetten voor de uitvoering Plan van Aanpak Regionale Energie Strategie.  
 
Vanuit het PFO Wonen is het verzoek ontvangen € 20.00 beschikbaar te stellen voor personele 
inzet als trekker voor het woningbehoefteonderzoek en vormgever van de woningmarktmonitor. 
Het voorzittersoverleg stelt voor dit verzoek te honoreren en te putten uit het overschot.  
 
Zienswijzen 
De 18 gemeenteraden hebben de gelegenheid voor 12 juni een eventuele zienswijzen in te 
dienen. Op vrijdag 14 juni ontvangt u het actuele overzicht van de ontvangen zienswijzen.  
Bijgevoegd is de ontvangen zienswijze van het KAN. Voorgesteld wordt deze bij de 
beraadslagingen te betrekken.  
 
Na vaststelling wordt de jaarrekening toegezonden aan GS van Gelderland en Limburg. 

 
 

Bijlagen: 
 
- concept-jaarrekening 2018 inclusief jaarrekening en jaarverslag van The Economic Board  
  (zie website www.regioAN.nl/over-ons/#section7 (paragraaf Financiën).  
- brief 3 april 2019 (aanbiedingsbrief) 
- zienswijze KAN (dd. 29 mei 2019). 
- overzicht zienswijzen (volgt). 

 
 

http://www.regioan.nl/over-ons/#section7


re^io arnhern 
nijmei^en 

De gemeenteraden van 18 deelnemende gemeenten in 
de Regio Arnliem Nijmegen. 

Datum 3 april 2019 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk Zaak 251235 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

Henk van den Berg 

06-46737374 

Onderwerp: Voorlopige jaarrekening & jaarverslag 2018 

Geachte leden van de raad, 

Samenvatting 
De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze over de voorlopige jaarrekening 2018 van de 
Regio Arnhem Nijmegen naar voren te brengen voor 12 juni 2019. De jaarrekening is opgenomen in het 
Jaarverslag 2018. 

Achtergrond 
Op grond van artikel 10 van de regeling zendt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voor 15 
april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen hun 
zienswijze over de aangeboden jaarrekening naar voren brengen alvorens deze voor 1 juli 2019 wordt 
vastgesteld. Het Algemeen Bestuur is voornemens de jaarrekening in haar vergadering van woensdag 19 
juni 2019 vast te stellen. Graag ontvangen wij een eventuele zienswijze voor woensdag 12 juni 2019. 

Jaarrekening 2018 
De voorlopige jaarrekening, zoals deze door het Algemeen Bestuur op 27 maart j l . is vastgesteld, sluit 
met een overschot van € 81.177,00. Voorgesteld wordt dit resultaat bij de regio te laten. 
Het Algemeen Bestuur heeft op 27 maart j l . besloten € 25.000,00 beschikbaar te stellen voor de 
uitvoering van het Plan van Aanpak Regionale Energie Strategie. Dit bedrag wordt ingezet voor het 
organiseren van o.m. (bestuurlijke) bijeenkomsten en communicatiedoeleinden. 

Onderdeel van de jaarrekening is verantwoording door de Stichting Economie Board van de 
inwonerbijdrage (€ 1,00) over 2018. De Stichting heeft het jaarverslag 2018, met de jaarrekening 2018 
(met accountantsverklaring), aangeboden. Dit jaarverslag is de tweede bijlage bij deze brief. 

Slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere Informatie of een toelichting wensen, dan kunt u zich 
wenden tot de secretaris (06-467373747 of info@regioan.nl) 

Namens het Algemeen Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen, 

i.a.a.: griffiers, secretarissen en contactpersonen deelnemende gemeenten Et secretarissen PFO's (allen per mail). 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem 
infoareqioAN.nl | 06-46737374 



KAM 
O 5 JUNI 2019 

Aan: Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen 
d.t.v. Ahmed Marcouch, Voorzitter GO RAN 
Stadskantoor Gemeente Arnhem 
Eusebiusbuitensingel 53 
6828 HZ ARNHEM 

Arnhem, 
29 MB 2019 

Betreft: Zienswijze Jaarrekening & Jaarverslag 2018 
Zaaknummer: 251235 / Contactpersoon: Henk van den Berg 

Geachte voorzitter en leden van het Gemeenschappelijk Orgaan, 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw brief d.d. 3 april 2019 die is aangekondigd in de 

Algemene Vergadering van het GO van 27 maart 2019. Belangstelling, omdat in het jaarverslag 

teruggekeken wordt op een jaar regionale samenwerking. Er wordt verantwoording afgelegd over het 

belangrijke werk in de Regio Arnhem Nijmegen. En dat zijn wij - de burgers in de 18 gemeenten in de 

Regio - samen. 

Ik reik u een reactie aan in de vorm van een notitie, waarin ik uw jaarverslag van kanttekeningen en 

vragen voorzie. Ik verzoek u om deze mee te nemen in het vervolgproces en te beantwoorden. Verder 

verzoek ik u om deze in handen te stellen van de 18 Colleges en aan de 18 Gemeenteraden te sturen. 

Ik zie uit naar uw behandelbericht. 

Met vri 

M i e r l o s t r a a t 43 
6844 DW ARNHEM 
KennisnetwerkArnhemNijmegenggmail.oom 



KAH 

Het regiostekje is gezond gegroeid • • • 
Jaarverslag 2018 Gezonde Groei in de Regio 

Op 22 juni 2017 viel de liamer voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Voordat deze hamer viel is 
er gelukkig een stekje van die grote sterke eik afgeplukt en liefdevol verzorgd door Herman 
Kaiser en - na zijn aftreden als burgemeester van Arnhem - door Carol van Eert, eerst als 
burgemeester van Beuningen en daarna van Rheden. Het regiostekje werd op 12 december 2018 
liefdevol doorgegeven aan huidig burgemeester en voorzitter Ahmed Marcouch van Arnhem. 

De opheffing van de Stadsregio was een direct gevolg van landelijke wetgeving: het tweede Kabinet 
Rutte had eind 2014 met succes een wet door de Eerste Kamer gekregen die o.a. de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen de grond onder haar bestaan wegsloeg. Het besluit had niet op een slechter moment 
kunnen komen, want juist op dat moment rondde de Stadsregio een zelfonderzoek af over het 
functioneren en naar haar taakveldenpakket. 

Het gevolg? De Stadsregio verdween en er kwam met pijn en moeite een Gemeenschappelijk Orgaan 
(GO RAN) in december 2015 voor terug. En het GO RAN kreeg een broertje en een zusje: The 
Economie Board en de regeling Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN). Ook kwamen 
er stiefzusjes: de Stuurgroep Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen voor de Provinciale 
investeringsagenda en het Stedelijk Cultuumetwerk 025. 

Gelukkig is er nu het bestuurlijk besef dat dit zo niet goed werkt en hebben de 18 Regionale 
Gemeentesecretarissen een gezamenlijk stuk opgeleverd over de regio en haar structuren. Ik heb daar 
een apart document aan gewijd, genaamd "De verrijzenis van de Regio". Ik moge voor die 
ontwikkeling graag naar dat document verwijzen. U ontvangt dat via de gemeentesecretaris van 
Lingewaard, de heer Jan Wynia. 

foto: Henk van den Berg/RAN 
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In deze notitie ga ik in op de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag. In een separaat stuk ga ik in 
op het jaarverslag van The Economie Board. U ontvangt dit via de burgemeester van Overbetuwe, 
omdat de heer Toon van Asseldonk de regionale overheid vertegenwoordigde in die Board. 

Inleiding 
Wat pijnlijk opvalt is dat in de inleiding een opsonmüng van 'allen die betrokken zijn bij de regio' 
wordt gegeven en dat de onderdanen, organisaties en ondernemers niet worden vermeld. Organisaties 
en ondernemers kunnen nog onder partners worden gerekend, maar de burger toch niet. Graag een 
reactie op de vraag hoe het GO de relatie met de betrokken burger ziet. 

Op diverse tafels en in verschillende gremia is er gewerkt aan de opgaven die in 2017 door het 
Algemeen Bestuur te Beuningen zijn vastgesteld. Er is een nieuwe ambitie gepresenteerd via een 
magazine. Maar: die ambitie is nooit vastgesteld of aan de hand van een openbaar beschikbaar 
document besproken in de openbare Algemeen Bestuursvergaderingen. Zo is er dus he-le-maal geen 
inspraak geweest of een moment waarop inzichten gedeeld konden worden. Hoe kijkt u tegen de 
constatering aan dat er geen inspraak of co-creatie op de regionale ambitie Gezonde Groei is 
geweest? 

Ik moet constateren dat waar ik bij het opheffen van de oude Stadsregio Arnhem Nijmegen voor 
waarschuwde is gebeurd. De Regio Arnhem Nijmegen is in de jaren weer in zich zelf gekeerd. De 
burger is alleen nog maar in beeld tussen een broodje. Realiseert u zich dit? 

Jaarrekening 
Er wordt bij de Jaarrekening 2018 verwezen naar de accountantscontrole van de accountant namens de 
gemeente Arnhem. Deze controle en verklaring zitten echter niet bij de stukken. Komen er nog 
accountantsstukken? 

Collectezakbijdragen en bijdragen van de provincie Gelderland worden via het PFO verantwoord. 
Waar zijn de verantwoordingen van de collectezakmiddelen etc. dan te raadplegen? De PFO's 
stellen geen jaarrekeningen vast. 

Terugblik 
De notitie 'Verbetering Informatievoorziening' van Christiaan Stolk is behandeld tijdens de 
Bestuursvergadering van 28 februari 2018 te Zevenaar. Deze notitie is echter niet openbaar gemaakt. 
Sinds deze winter liggen er Wob-verzoeken die nog niet behandeld zijn. De vergadering was echter 
wel openbaar. Hoe kijkt uw bestuur tegen deze gang van zaken? En bent u bereid om dit 
document alsnog openbaar te maken? 

De zie dat de Regio Arnhem Nijmegen resultaten boekt: er worden awards gewonnen en predicaten 
behaald. Arnhem, Nijmegen en haar ommeland zijn sterk. Sterk in de provincie. Het is dan ook 
positief dat er een goed overleg met de provincie Gelderland is. Op 12 december 2018 was er een 
overleg met GS. Wat is het resultaat van dit overleg met GS? 

M i e r l o s t r a a t 43 
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PFO's 

11 PFO Duurzaamheid 
Er wordt in het PFO Duurzaamheid gewerkt met de vastgestelde routekaart energieneutrale regio. 
Om die routekaart verder uit te werken is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Nog voor dat dit 
document volledig rond was is er al voortvarend gewerkt aan een viertal projecten. Een daarvan is het 
RES. Wat de andere drie projecten zijn wordt niet duidelijk. 

Er is hard gewerkt aan de governance rondom het R E S en de connectie met de Investeringsagenda 
Arnhem-Nijmegen van de provincie. 

Naast activiteiten op het gebied van energietransitie is ook gewerkt aan het meer bekend maken van de 
goede initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Er is een mooie prijs gewormen en daar 
mag de hele Regio trots op zijn. Met recht zijn wij een Green Region! 

2 |PFO Economie 
Het PFO Economie zorgt er voor dat er vooruitgang ontstaat op het domein Economie. De twee steden 
zijn weliswaar economische motoren, maar het gaat uiteindelijk om de mensen die de economie 
maken. En de mensen die de banen in de steden invullen wonen vaak ook in de regio. De stedelijke 
economie is dus niet los te koppelen van de regio en haar eigen lokale economische activiteiten. Een 
gunstig economisch klimaat is dus waar de Regio Arnhem Nijmegen aan moet werken. Dat betekent 
ook goede voorzieningen in de regio hebben en behouden. 

Ten aanzien van het RPW worden opnieuw stappen gezet. Een positieve zienswijze is over het 
uitvoeringsplan afgegeven. Over dit document vernam ik nog geen berichten. 

De Regio moet goed bereikbaar zijn. Niet alleen fysiek, maar ook via de digitale snelweg. De Regio 
Arnhem Nijmegen zet zich daar blijkens het jaarverslag voor in. Zijn er nog witte vlekken op het 
gebied van breedband in de Regio? Een aandachtspunt is het hebben van Wifi-spots in de openbare 
ruimte en openbare gebouwen. Bent u bereid om dit met uw collega's van het PFO Wonen op te 
nemen? 

3 |PFO Mobiliteit 
Een goede mobiliteit is 'voorwaarde numero uno' om een krachtige regio te houden. Hoe meer de 
regio groeit, hoe meer mobiliteit er binnen en naar de regio zal zijn. De stedelijke bereikbaarheid en de 
bereikbaarheid naar en tussen de beide steden zijn allemaal aandachtspunten. Niet de 
vervoersmodaliteit is hier leidend, maar de vervoersvraag. Alle wensen zijn samengevoegd en 
overzichtelijk gebundeld in een bereikbaarheidsaanpak en geanalyseerd in het rapport-Wessels (2018). 
Nu komt het op uitvoering aan. Hier is een relatie en goede samenspraak met de provincie Gelderland 
belangrijk. Zij geven aan de Regio nog niet als eenheid te zien en te ervaren. Hoe komt dat? 
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Er is gewerkt aan de 8 prioriteiten uit de Bereikbaarheidsaanpak. Dc zou graag meer inhoudelijk 
willen weten en ben ook bereid om mee te denken over dit onderwerp. Zeker gezien het Stadsregionale 
beleid waar ik ook nauw bij betrokken ben geweest. 

Tenslotte heeft de Regio Arnhem Nijmegen het Regionaal actieplan HO V-corridors opgesteld. Ik heb 
hier een presentatie over gezien in het ROCOV Gelderland. Graag zou ik hier meer inft)rmatie over 
willen. De bus is een belangrijke voorziening in onze regio. 

Er zijn subsidies aangevraagd bij de provincie Gelderland, ten aanzien van de no-regret maatregelen. 
Graag zou ik de aanvraag en onderleggers ontvangen. 

Naast het PFO is er ook een Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Arnhem-Nijmegen (BOM). Wat is de 
ftinctie hier van? En in hoeverre verschilt de samenstelling? 

4 |PFO Wonen 
In 2017 zijn er vier speerpunten benoemd die van belang zijn en de juiste vragen stellen. Bent u van 
mening dat u de vragen inmiddels beantwoord hebt en: zo ja, hoe; en zo nee, waarom nog niet en wat 
gaat u daar aan doen? Op de regionale en subregionale woonagenda's kom ik in een later stadium 
terug. Ik neem aan dat deze allen te vinden zijn op internet. 

Er is een strategische agenda gemaakt op het gebied van wonen. Hier is samengewerkt met de 
provincie Gelderland. Goed om te zien dat deze verbinding is gemaakt. Er is in september 2018 een 
interessant rapport van de Rekenkamer Oost gemaakt over het woondomein. Heeft u hier kennis van 
genomen? Ik vermoed dat de Regio ook lessen kan trekken uit dit document. 

De regionale woningbouwafspraken zijn opgesteld en vastgesteld in 2018. Deze worden nu 
uitgewerkt. Er is ook een woonmonitor in wording. 

De Regionale Huisvestingsverordening is geëvalueerd. In het Stadsregionale verleden kwamen de 
jaarverslagen van de Klachten- en de Urgentiecommissie in de plenaire Raad terug. Zijn de verslagen 
over 2018 al beschikbaar en worden deze ook aan het Bestuurlijk Overleg gestuurd? 

Graag word ik meegenomen in het kennisdelen rondom de Omgevingsvisie. De bl i j f van mening dat er 
een Regionale Omgevingsvisie bovenop de 18 GOVI's moet komen. Er moet regionaal gedacht 
worden als het om ruimte gaat. 

Bureau Brussel 
Het vertrek van Cécile de Boer moet hier genoemd worden. Ik heb op een prettige manier met Cécile 
kunnen werken vanuit onze gedeelde drive voor de Regio. En we doen dat nog steeds op een andere 
manier. Toch past het hier om dankwoorden uit te spreken voor haar bevlogenheid en werk! Dank, 
dank, dank! 
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Er is een nieuwe Regionale agenda gemaakt voor Europa. Dat is zinvol, want de Regio is een 
onderdeel van de EU. En andersom. Goed dat er wordt gewerkt aan Europese samenwerking. Er is een 
onderzoek opgesteld door de Provincie Gelderland over het nut van de aanwezigheid van de Regio 
Arnhem Nijmegen in de EU. Uit dit onderzoek blijkt dat in de afgelopen 5 jaar 250 miljoen euro in 
onze regio is neergedaald. Graag zou ik kennis nemen van dit onderzoek van de Provincie. 

De helft van de ingediende projecten voor Europese subsidie is goedgekeurd (5 van de 10). Is er meer 
informatie beschikbaar over deze tien projecten? 

Kortom 
Er is veel werk verzet in en voor de Regio. Werk dat er toe doet, want uiteindelijk wonen en leven we 
samen in deze regio. Een regio met groei. 
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