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Aanleiding 
Afgesproken is dat er een Gemeenschappelijk Orgaan wordt opgericht. Kenmerk van deze 
samenwerkingsvorm is dat er geen aparte juridische entiteit ontstaat maar een samenwerkingsvorm 
gericht op overleg en afstemming. In de samenwerking is een structuur aangebracht. Namelijk die van 
een portefeuillehoudersoverleg per vakinhoudelijk aandachtsgebied.  
 
In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: 

 Economie; 

 Mobiliteit; 

 Wonen. 
 
Voor de portefeuilles worden portefeuillehoudersoverleggen ingericht die ambtelijk worden 
ondersteund. De inrichting van de overleggen is vormgegeven overeenkomstig het in de bijlage 
genoemde model (bijlage 1). 
 
Randvoorwaarden, uitgangspunten en spelregels 
Omdat er geen sprake is van een aparte juridische entiteit moet de begroting aansluiten op de 
gemeentelijke planning en controlcyclus. Een aparte kasfunctie is niet nodig. Eén gemeente verzorgt 
centraal de inkoopfunctie voor de activiteiten van het gemeenschappelijk orgaan en verzorgt voor de 
verrekening. De Stuurgroep stelt voor dat de gemeente Arnhem deze taak op zich neemt (faciliterende 
gemeente).  
 
1) Voor het uitvoeren van de taken werd jaarlijks door de Stadsregio een bedrag van € 3,07 per 

inwoner in rekening gebracht. Met het voornemen om de Stadsregio op te heffen heeft een aantal 
gemeenten een korting op de budgetten toegepast.  
 

2) In een ronde langs de individuele gemeenten is gevraagd welke bedragen de gemeente meerjarig 
in haar budget heeft gereserveerd voor regionale samenwerking. In bijlage 2 treft u de resultaten 
aan. 
 

3) De begroting van het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 4 onderdelen:  
a) Triple Helix 
b) Bureau Brussel 
c) Programmakosten Gemeenschappelijk Orgaan 
d) Regiodag 

 
Uitgangspunt is een volledige verrekening van de jaarlijkse kosten over de deelnemende 
gemeenten via een inwomersbijdrage. 
 
- toelichting Triple Helix. 
Voor Triple Helix is een bedrag van € 1,- per inwoner opgenomen. Dit conform het voorstel van de 
Keygroup Triple Helix. 
 
- toelichting Bureau Brussel. 
Voor Bureau Brussel is een gedetailleerde begroting opgesteld op basis van informatie van de 
Bureau Brussel. Deze is in bijlage 3 opgenomen. 
 
- toelichting programmakosten van het GO. 
Het Gemeenschappelijk Orgaan is een werkvorm waarbinnen portefeuillehoudersoverleggen zijn 
vormgegeven. Deze overleggen worden ambtelijk voorbereid en ondersteund. In het model wordt  
uitgegaan van de volgende inzet: 
 

- De ondersteuning van de overleggen is begroot op 0,2 fte per portefeuille op schaal 11 niveau. 
- Voor de ondersteuning van het Gemeenschappelijk Orgaan zelf wordt gerekend met 0,1 fte 
ondersteuning (secretaris) op schaal 11 en 0,1 fte schaal 6. 
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- Voor de financiële ondersteuning van het GO en de projecten wordt 0,1 fte op schaal 11 
niveau gerekend.  
- Voor de kostprijs per uur wordt de berekening genomen zoals de gemeente Arnhem deze 
heeft berekend en vastgelegd in de notitie 'Kostprijsberekening'. 

 
- toelichting Regiodag. 
Er worden geen overige kosten begroot anders dan de begrote kosten voor een jaarlijkse 
regiodag. Het opgenomen bedrag is een aanname.  
 

4) Jaarlijks wordt een inhoudelijke en financiële begroting gemaakt en gepresenteerd aan de 
deelnemende gemeenten op momenten dat de resultaten van de begroting kunnen worden 
meegenomen in de reguliere planning en controlcyclus van deze gemeenten. Verwezen wordt 
naar de bepalingen in de juridische regeling.  
 

5) De geraamde kosten, zoals bovengeschetst, leiden tot een bijdrage van € 1.67 per inwoner per 
jaar bij volledige verrekening van de genoemde kostensoorten.  
 

6) Voor projecten die voortvloeien uit de afspraken die binnen een portefeuillehoudersoverleg zijn 
gemaakt geldt dat een projectmatige aanpak per onderwerp noodzakelijk is. Een projectleider 
wordt benoemd en een aparte begroting opgesteld. Hierbij wordt de volgende indeling gemaakt. 
Projectbeschrijving, doel, resultaat etc.; 

i) Personeelslasten interne krachten tegen vaste tarieven; (fte * extern uurtarief 
overeenkomstig Wet Markt en Overheid); 

ii) Personeelslasten externe krachten (het externe uurtarief met vaste opslag voor 
overhead); 

iii) Project specifieke kosten, denk aan inkoop specifieke zaken of  communicatiekosten etc; 
iv) Lijst met deelnemers en sleutels voor de verdeling van de kosten. 

 

7) Projecten worden ingediend en voorafgaand aan de start goedgekeurd via de 
portefeuillehoudersoverleggen. De budgettaire gevolgen worden per deelnemende gemeente in 
kaart gebracht. De ondersteuning op financieel gebied (inkoop, financiering en rapportage) wordt 
door gemeente Arnhem geleverd.  

 
8) De verdeling van de gemaakte kosten binnen de projecten wordt voorafgaand aan de start van het 

project tussen de deelnemers afgesproken en vastgelegd en hiervan wordt niet meer afgeweken. 
De begroting wordt verwerkt in de administratie van de gemeente Arnhem. 
 

9) BTW 
Het Gemeenschappelijk Orgaan bundelt de krachten van een aantal gemeenten en doet deze 
werkzaamheden niet om enige winst te maken. Echter de gemeente Arnhem moet nog 
onderzoeken of de werkzaamheden binnen het Gemeenschappelijk Orgaan BTW plichtig zijn al 
dan niet. Voor dit document is ervan uitgegaan dat er geen extra BTW aspecten aan de orde zijn. 
 

Voorstel Stuurgroep  
De Stuurgroep heeft goede nota genomen van de opmerkingen die tijdens de 2e vergadering van het  
Constituerend Beraad gemaakt zijn over de gepresenteerde begroting én het ontbreken van  
budgettaire ruimte in de MJPB 2015 bij een groot aantal gemeenten. In haar vergadering van 27 mei  
2015 heeft de Stuurgroep ingestemd met het volgende voorstel:  

- De Stuurgroep heeft de gemeenten Arnhem en Nijmegen gevraagd de (ambtelijke) 
voorbereidingskosten ook voor de tweede helft van 2015 te dragen. Dit zijn de kosten voor de 
ondersteuning van het GO, de ondersteuning van de portefeuillehoudersoverleggen, de salaris- 
en programmakosten van Bureau Brussel (met ingang van 1 juli 2015, de beoogde 
opheffingsdatum van de Stadsregio) en de kosten van het op te richten Projectbureau Economic 
Board.  
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- Dit betekent dat voor het jaar 2015 geen additionele inwonerbijdrage gevraagd hoeft te worden 
aan de deelnemende gemeenten.  
- Door een aantal gemeenten zijn ook kanttekeningen gemaakt bij de gepresenteerde 
conceptbegroting én de hoogte van de berekende inwonerbijdrage van € 1.67.  
- De Stuurgroep heeft kritisch gekeken naar de opbouw van de kosten. Om de inwonerbijdrage 
niet boven € 1,50 uit te laten stijgen wordt voorgesteld dat de voorzitter van de in te stellen 
portefeuillehoudersoverleggen de ambtelijke ondersteuning voor zijn/haar overleg uit de eigen 
gemeentelijke organisatie betrekt, waarbij afgezien wordt van doorbelasting aan de overige 
regiogemeenten.  
- De kosten van de ondersteuning van het (bestuur van het) GO maakt onderdeel uit van de 
begroting van het GO en wordt met de inwonerbijdrage verrekend.  
- Dit leidt tot de volgende begroting voor het jaar 2016: 
 

Begroting 2016 Gemeenschappelijk Orgaan  

Baten Lasten 

Gemeentelijke 
bijdrage   €     1.148.053,50  Triple Helix  €    765.369,00  
(Bron aantal inwoners per 
1-1-2015 en 1,50 per 
inwoner)   Bureau Brussel  €    266.040,00  

    Programmakosten G.O.  €      76.545,00  

        

    Out of pocket / regiodag  €      20.000,00  

    overig  €      20.099,50  

Totaal ontvangsten  €     1.148.053,50  totaal uitgaven  € 1.148.053,50  

        

Totaal  €     1.148.053,50     € 1.148.053,50  
 

 
- Dit betekent dat voor het jaar 2016 een gemeentelijke bijdrage van € 1,50 per inwoner 
toereikend is waarbij het noodzakelijk is en blijft kritisch te zijn op de kosten.  
- De Stuurgroep stelt voor de voorgestelde wijze van ondersteuning, de financiering van deze 
kosten en de hoogte van de (noodzakelijke) inwonersbijdrage onderwerp te laten zijn van de voor 
eind 2016 aangekondigde evaluatie van de samenwerking.  

 
 
 
 
Arnhem, 7 juli 2015 
(deze memo vervangt de eerdere memo dd. 5 juni 2015. Dit n.a.v. het verzoek in de Stadsregioraad aan de 

Stuurgroep om een actuele begroting 2016 te presenteren) 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Organogram Gemeenschappelijk Orgaan 
2. Overzicht budgetten stadsregiogemeenten MJPB. 
3. Begroting Bureau Brussel 2016.  



Organogram
Inrichting van het 
Gemeenschappelijk orgaan

Bestuur

PO 
EZ

PO 
MOBILITEIT

PO 
WONEN

PO 
MILIEU EN 

DUURZAAMHEID

PO 
..........

PO
............ 

Agenda-
commissie *

Agenda-
commissie *

Agenda-
commissie *

Agenda-
commissie *

Agenda-
commissie *

Agenda-
commissie *

AGENDA-
COMMISSIE

2 leden Bestuur 
(vz + vice vz)

+ vz PO

Thema’s:
• ambitie samenwerking

• jaarprogramma

• afstemming

• lobby

• Bureau Brussel

Scharnierfunctie

* Invulling door PO  
 zelf bepaald

PO = 
Portefeuille-
houdersoverleg

Rijk
Provincie
Europa

BUREAU 
BRUSSEL



 
 
 
 
Bijlage 2 
 
 

 

Gemeente op 

alfabetische volgorde

inwonersaantal 

1-1-2014

Bijdrage in € (obv 

€ 3,07 per 

inwoner)

Opgenomen in 

begroting 2014

Opgenomen in 

begroting 2015

Opgenomen in 

begroting 2016

Opgenomen in 

begroting 2017

Verwachte 

bijdrage gemeen-

schappelijk 

orgaan

Arnhem 150.827 463.038,89€       359.500,00€     244.500,00€     244.500,00€     244.500,00€     251.881,09€     

Beuningen 25.289 77.637,23€         77.637,23€       77.637,00€       77.637,00€       77.637,00€       42.232,63€       

Doesburg 11.439 35.117,73€         35.397,10€       35.200,00€       35.200,00€       35.200,00€       19.103,13€       

Druten 

(Inwonersaantal obv 

website provincie) 18.195 25.000,00€       25.000,00€       25.000,00€       30.385,65€       

Duiven 25.613 78.631,91€         40.000,00€       40.000,00€       40.000,00€       42.773,71€       

Groesbeek 18.981 58.271,67€         107.658,00€     107.658,00€     107.658,00€     107.658,00€     31.698,27€       

Heumen 16.335 50.148,45€         50.504,57€       51.000,00€       51.000,00€       51.000,00€       27.279,45€       

Lingewaard 45.766 140.501,62€       140.661,00€     140.661,00€     -€                 -€                 76.429,22€       

Millingen a/d Rijn mz. 

Groesbeek 5.875 18.036,25€         nvt nvt nvt nvt 9.811,25€         

Montferland 34.990 107.419,30€       106.912,75€     -€                 -€                 -€                 58.433,30€       

Mook en Middelaar 7.796 23.933,72€         24.028,10€       25.000,00€       25.000,00€       25.000,00€       13.019,32€       

Nijmegen 168.251 516.530,57€       -€                 -€                 255.000,00€     255.000,00€     280.979,17€     

Overbetuwe 46.645 143.200,15€       142.837,97€     143.200,00€     -€                 77.897,15€       

Renkum 31.573 96.929,11€         96.932,00€       96.875,00€       96.875,00€       96.875,00€       52.726,91€       

Rheden 43.621 133.916,47€       134.177,00€     67.000,00€       67.000,00€       67.000,00€       72.847,07€       

Rijnwaarden 10.917 33.515,19€         34.000,00€       17.000,00€       17.000,00€       17.000,00€       18.231,39€       

Rozendaal 1.503 4.614,21€           4.614,00€         4.685,00€         4.730,00€         4.775,00€         2.510,01€         

Ubbergen mz. 

Groesbeek 9.451 29.014,57€         nvt nvt nvt nvt 15.783,17€       

Westervoort 15.137 46.470,59€         46.652,00€       26.652,00€       26.652,00€       26.652,00€       25.278,79€       

Wijchen 41.036 125.980,52€       125.885,00€     125.652,00€     125.652,00€     125.652,00€     68.530,12€       

Zevenaar 32.277 99.090,39€         99.471,00€       99.090,00€       99.090,00€       99.090,00€       53.902,59€       

Totaal aantal inwoners 761.517 2.281.998,54€    1.586.867,72€  1.326.810,00€  1.297.994,00€  1.298.039,00€  1.271.733,39€  

Verleden toekomst



 
 
 
 
 
 
 

 

Onderdeel 2 Bureau Brussel

Flexibele begroting (Bureau Brussel) Deelnemers

financiering op 

basis van: 

(inwonersaantal 

of anders) aantal FTE Bedrag

 Jaarloon 

inclusief 

overhead personeelslasten intern personeelslasten extern Projectspecifieke kosten

Projectmedewerker 1 Allen 1 113.670,00€  113.670,00€                 -€                             

Projectmedewerker 2 Allen 1 86.670,00€    86.670,00€                   

Reis en verblijfkosten Allen 10.000,00€                   

Projectontwikkeling Allen 10.000,00€                   

Lidmaatschap europees netwerk (ERRIN) Allen 2.700,00€                     

Lidmaatschap europees netwerk (Polis) Allen 5.000,00€                     

Huisvestingskosten kantoorpand Allen 14.000,00€                   

Huur appartement Allen 14.000,00€                   

Lobby events Allen 10.000,00€                   

Totaal begroting bureau Brussel 200.340,00€                 10.000,00€                   55.700,00€                   
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