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Beslispunten 
 
 
Kennisnemen 

 
 
 
 
Toelichting 
 
 
Op 27 maart heeft u besloten een proces in te gaan zetten tot versterking van de regionale 
samenwerking. Op 16 april 2019 hebben alle 18 colleges het volgende besloten: 

Advies/Beslispunten: 
1. Akkoord te gaan met het starten van het voorgestelde proces vanuit de 18 regiogemeenten om de 

regionale samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen te versterken, waarbij het maken van een 
langetermijn visie en het ontwerpen van een daarbij passende governance de kern vormen; 

2. Arnhem en Nijmegen het voortouw laten nemen in dit proces; 
3. Een stuurgroep te vormen met de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen en evenredig aangevuld 

met bestuurders vanuit iedere subregio die dit proces gaat sturen; 
4. De discussienotitie Regionale samenwerking: Samen steviger en sterker (april 2019) van de Kring 

Gemeentesecretarissen regio Arnhem-Nijmegen daarbij als leidraad te gebruiken; 
5. De raad te informeren over deze in te zetten ontwikkeling via bijgaande raadsinformatiebrief. 
 
Na de unanieme instemming van alle colleges hebben de burgemeesters van Arnhem en 
Nijmegen, in de lijn van beslispunt 2, de Stuurgroep gevormd. Op 17 mei jl. zijn alle colleges 
geïnformeerd dat de Stuurgroep bestaat uit de volgende leden: 
- Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar, 
- Marianne Schuurmans, burgemeester gemeente Lingewaard, 
- Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen, 
- Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal, 
- Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum. 
- Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem 
- Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 
 
De volgende stap in het proces is het opstellen van een Plan van Aanpak. De Stuurgroep 
presenteert het vervolgproces in uw vergadering van 19 juni a.s.  
 
Van de Griffierskringen Gelderland- Centraal en Rijk van Nijmegen is een brief ontvangen waarin 
wordt verzocht om met een vertegenwoordiger van het AB, de Stuurgroep en de Kring 
gemeentesecretarissen in gesprek te gaan over de rol van gemeenteraden in het 
versterkingsproces.  

 
 
 
Bijlagen: 
 
- Brief Grififerskring Gelderland-Centraal en Rijk van Nijmegen. 
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Griffierskring Gelderland-Centraal 

Griffierskring Rijk van Nijmegen  

 

 

 

Geachte leden van het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen, 

 

De griffierskringen Gelderland-Centraal en Rijk van Nijmegen hebben met belangstelling 

de discussienotitie “Regionale samenwerking: Samen steviger en sterker (april 2019)”, 

opgesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen regio Arnhem Nijmegen, gelezen1. 

We zijn verheugd om in uw brief te lezen dat u de raden uitnodigt om vanaf de start van 

dit proces hun rol te spelen. We gaan daarom graag met u in gesprek over de rol van de 

raden bij het opstellen van het procesontwerp, bij de kaderstelling op de inhoudelijke 

agenda en het sturen op de ambities bij de samenwerking. Hieronder lichten wij dit  

nader toe. 

 

Aanleiding 

Uw bestuur heeft een proces in gang gezet dat moet leiden tot een versterkte regionale 

samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen en u heeft de ambitie om een 

langetermijnvisie op te stellen die bijdraagt aan één agenda en één gezicht naar buiten. 

U wilt de regionale samenwerking voorzien van een slimme, effectieve en begrijpelijke 

governance. Op 19 juni spreekt u hier verder over en dat is de reden dat wij u graag 

enkele punten aanreiken rondom de betrokkenheid van de gemeenteraden.   

 

Handreikingen 

 

Voor de volgende punten vragen wij uw aandacht: 

 Een regio waarin effectief wordt samengewerkt heeft ook de raden veel te bieden. We 

merken in onze raden dat zij niet allemaal op dezelfde wijze worden meegenomen in 

het goede verhaal van de regionale samenwerking. Het is jammer als er meteen na 

de start van dit veelbelovende proces verschillende beelden ontstaan. Samen in 

beweging komen is één ding, samen reizen naar dezelfde bestemming vergt 

verbinding en communicatie. Het is belangrijk om samen succeservaringen op te 

doen, zeker omdat raadsleden wisselende herinneringen hebben overgehouden aan 

de eerdere samenwerking in de regio.  

De samenwerking kan alleen slagen als alle deelnemers beseffen welke bestuurlijke 

winst kan worden behaald door samen te werken. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je 

verder’. Vanuit dat motto gaan we graag met u in gesprek over hoe uw bestuur en de 

colleges dat aansprekende verhaal met de raden kunnen delen. 

 

 Raden zijn mede-eigenaar van een regionaal samenwerkingsverband en moeten 

kunnen sturen op de thema’s die prioriteit hebben bij de regionale samenwerking. 

Wat is het wenkend perspectief? Welke opgaven pakken we als eerste op en hoe gaat 

ons samenwerkingsverband ons daarbij helpen? Het is van belang dat we met elkaar 

een governance ontwerpen die ondersteunend is aan deze inhoudelijke agenda. We 

vinden het inspirerend dat de discussienotitie voorbeelden geeft van regionale 

samenwerkingsvormen.  

                                           
1 Op 3 juni is er een bijeenkomst geweest van de beide griffierskringen en de regio-coördinatoren. Tijdens deze 

bijeenkomst is gesproken over de versterking van de regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen. De 
bespreking heeft geleid tot deze brief.  
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Aan de andere kant brengt dit ook een risico met zich mee; niet zelden gebeurt het 

dat de meeste aandacht uitgaat naar de structuur van de samenwerking in plaats van 

naar “het waarom” van de samenwerking. De raden zouden een zodanige positie 

moeten krijgen dat zij kunnen sturen op de doelstellingen van de samenwerking en 

invloed kunnen uitoefenen op de thema’s waardoor het doel bereikt kan worden. Ook 

hierover gaan we graag met u in gesprek.  

 

Het is daarom dat we u uitnodigen om, samen met een vertegenwoordiging van uw 

bestuur, een vertegenwoordiging van de te vormen stuurgroep en van de kring van 

gemeentesecretarissen, in gesprek te gaan om ideeën uit te wisselen over de wijze 

waarop we de betrokkenheid van onze raden kunnen vormgeven.  

 

Graag buigen we ons na uw reactie over een datum voor dit gesprek.  

 

Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met: 

 Patrick Peters (p.peters@lingewaard.nl; 06-31048731) en Joyce Le Comte 

(j.le.comte@renkum.nl; 06-51016406) vanuit de griffierskring Gelderland-

Centraal 

 Sandra Ruta (s.ruta@nijmegen.nl; 06-46195521) en Linda Berendsen 

(l.berendsen@wijchen.nl; 06-46824264) vanuit de griffierskring Rijk van 

Nijmegen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Patrick Peters, Joyce le Comte, Sandra Ruta en Linda Berendsen 
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