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Beslispunten
1. Het evaluatierapport in handen te stellen van de Stuurgroep, die belast is met het proces van
versterking van de regionale samenwerking, om de conclusies en aanbevelingen te betrekken in
dit versterkingsproces.
2. Het PFO Economie te adviseren de vacature in de board, ontstaan door het vertrek van
burgemeester Van Asseldonk, in te vullen.

Toelichting
Aanleiding.
Bij brief 21 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur aan The Economic Board (TEB) zijn een
aantal voorwaarden vastgelegd waaronder de bijdrage voor 3 jaren (2016-2018) wordt
toegekend. In de brief staat o.m. als voorwaarde genoemd:
1. ….
5. In het derde jaar van de subsidieverstrekking (2018) vindt er een evaluatie plaats. Naar
aankleding hiervan zal bekeken worden of er verdere subsidieverstrekking plaats zal vinden voor
de volgende twee jaren.
6. ….
Door TEB is de evaluatie (Totaalrapport Evaluatie drie jaar The Economic Board | Twijnstra Gudde
25 april 2019) per brief van 25 april 2019 aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De
uitgevoerde evaluatie bestaat uit twee delen. Een zelfevaluatie van de board en een
stakeholdersevaluatie. Beide evaluaties zijn samengebracht in 1 rapport. Dit rapport is eind april
direct aan u doorgezonden.
Advies.
Het Voorzittersoverleg heeft zich op 3 juni 2019 gebogen over het evaluatierapport en de
aanbiedingsbrief waarin nader wordt ingegaan op een aantal van de conclusies (en
aanbevelingen). Het Voorzittersoverleg brengt het navolgende advies uit aan het Algemeen
Bestuur:
0.
Waardering voor de uitgevoerde evaluatie(s).
1.
Concluderen dat TEB inhoudelijk, zeker op hoofdactiviteiten Verbinden en
Communiceren, een waardevolle bijdrage levert aan de versterking van de economische
ontwikkeling van de regio.
2.
Het evaluatierapport in handen te stellen van de Stuurgroep, die belast is met het proces
van versterking van de regionale samenwerking, om de conclusies en aanbevelingen te
betrekken in dit versterkingsproces.
3.
de vacature in de board, ontstaan door het vertrek van burgemeester Van Asseldonk, in
te vullen (en niet te wachten op de afronding van het proces onder 2 genoemd).
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Onderbouwing.
In de regio Arnhem-Nijmegen is een proces gestart tot versterking van de regionale
samenwerking. Een regio met een sterke ambitie, met één agenda en één gezicht naar buiten en
een slimme en begrijpelijke governance. Het evaluatierapport levert een waardevolle bijdrage
aan dit proces. Het is van belang het gesprek aan één tafel te voeren. Dan ligt het niet voor de
hand om als Algemeen Bestuur (en vervolgens de regiogemeenten) een apart spoor te starten
over de evaluatie van de TEB na drie jaar. Dit gesprek over de toekomst van de regionale
samenwerking en de bijdrage die The Economic Board hier aan kan leveren krijgt met de
conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie een waardevolle bijdrage.
Invulling vacature TEB.
Lopende het geschetste versterkingsproces acht het Voorzittersoverleg van belang dat de
verbinding van de regiogemeenten met de board (de Raad van Advies) wordt geborgd. In de
Evaluatie worden op dit thema waardevolle conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. In
de aanbiedingsbrief wordt ook expliciet stilgestaan bij deze relatie met de regiogemeenten (1.7)
en uitgesproken dat TEB graag in gesprek gaat hoe dit verder vorm te geven.
Het Voorzittersoverleg heeft op 3 juni het advies om de invulling van de vacature te agenderen
in het PFO Economie van 19 juni a.s. Verwezen wordt naar de agenda van het PFO Economie die
op 19 juni in de ochtend bijeen komt.
Opgemerkt wordt dat in 2016 opgenomen voorwaarde om een (tussentijdse) evaluatie te
verlangen was gelegen in de aan- en opmerkingen die door een aantal gemeenteraden zijn
gemaakt bij de besluitvorming over de nieuwe regionale samenwerking (medio 2015). Eén
element dat een aantal keren is genoemd was de wens in beeld te brengen wat de prestaties van
TEB zijn. Voor een aantal gemeenten was dat (mede) aanleiding de gewenste bijdrage (€ 1,00)
niet voor vijf jaar toe te zeggen maar voor 2 of 3 jaar. Naast de reguliere verantwoording in de
(3) jaarverslagen (en halfjaarverslag 2018) wordt in het laatste jaarverslag (2018) door TEB
expliciet verwezen naar een dashboard. In dit dashboard zijn de resultaten op de 3
doelstellingen, zoals die opgenomen zijn in het strategisch plan "Krachten bundelen" (20162018), vastgelegd. Dit zijn de doestellingen Verbinden, Communiceren en Aanjagen.
De voorzitter en de directeur van TEB zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij de behandeling.

Bijlagen:
- brief Regio Arnhem Nijmegen aan TEB dd 21 december 2016
- Evaluatierapport Twijnstra Gudde 'Totaalrapport Evaluatie drie jaar The Economic Board'.
https://theeconomicboard.com/evaluatie-the-economic-board/
- aanbiedingsbrief The Economic Board TEB dd. 25 april 2019
https://theeconomicboard.com/wp-content/uploads/2019/05/20190425-Definitieve-briefONGETEKEND-aan-GO-aanbieden-evaluatierapporten-drie-jaar-The-Economic-Board.pdf
- dashboard https://theeconomicboard.com/nieuws/aanbevelingen-evaluatie-the-economicboard/
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