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Geadviseerd besluit
Geen zienswijze naar voren te brengen bij het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk 
Orgaan Arnhem Nijmegen City Regio wat betreft de Conceptbegroting 2021 en de Jaarrekening 
2019.

Toelichting op beslispunten
Op 14 april 2020 heeft uw raad de financiële stukken van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem 
Nijmegen City Region ontvangen. Het algemeen bestuur van de regio vraagt u om op grond van 
artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een zienswijze kenbaar te maken op 
de Conceptbegroting 2021 (zie bijlage 1) en de (concept) Jaarrekening 2019 (zie bijlage 2). De 
Jaarrekening 2019 is onderdeel van het Jaarverslag 2019 en bevat tevens de verantwoording door 
de Stichting The Economic Board van de door de regiogemeenten beschikbaar gestelde 
inwonerbijdrage.

Het algemeen bestuur verzoekt u om voor 10 juni 2020 een eventuele zienswijze kenbaar te 
maken, zodat het de begroting en de jaarrekening op 17 juni 2020 kan vaststellen.

Beoogd effect
Door het sturen van een brief met daarin uw standpunt ten aanzien van de Conceptbegroting 2021 
en de Jaarrekening 2019, voert u uw controlerende taak uit.

Kader
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region

Argumenten
Conceptbegroting 2021

Zoals bepaald in de Wgr, zendt een gemeenschappelijke regeling de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingjaar aan de deelnemende gemeenten.

Een belangrijke ontwikkeling/ verandering ten opzichte van de kaders, is het regionale 
versterkingsproces. In het voorjaar van 2019 hebben de achttien colleges van de regiogemeenten 
het initiatief genomen om na te denken over versterking van de regionale samenwerking. Een 
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proces dat zou moeten leiden tot een sterkere regio, met één agenda, één gezicht naar buiten en 
een langetermijnvisie als fundament.

De contouren voor deze versterkte regio zijn met de Contourennotitie in januari van dit jaar aan het 
college voorgelegd en in februari door de kwartiermaker aan uw raad gepresenteerd. Ondertussen 
zijn de voorstellen met betrekking tot de visie, regionale agenda en werkwijze van de nieuwe regio 
praktisch gereed en worden (met enige vertraging als gevolg van de Covid-19 maatregelen) 
binnenkort verzonden aan de gemeenten voor vaststelling na de zomer.1

Onderdeel van de voorstellen is een nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR), waarbij het huidige 
gemeenschappelijk orgaan wordt vervangen door een openbaar lichaam. Het vaststellen van de 
begroting voor 2021 kan niet wachten op de besluitvorming voor de versterkte regio, omdat het 
proces om te komen tot een begroting nauw is vastgelegd in de Wgr en de GR. Om ervoor te 
zorgen dat de regionale samenwerking in ieder geval ook in 2021 op basis van de huidige GR kan 
blijven functioneren, wordt de begrotingscyclus zoals gebruikelijk (en verplicht) doorlopen. Indien 
de huidige GR na de zomer wordt vervangen door een nieuwe, dan kunnen de in onze begroting 
opgenomen middelen voor de samenwerking in regio Arnhem-Nijmegen worden ingezet voor de 
nieuwe regeling.

De conceptbegroting stelt voor 2021 geen wijziging van de inwonersbijdrage voor. Deze blijft €1,88 
(inclusief €1 voor The Economic Board) zoals ook het geval was in 2020. De nieuwe GR kent straks 
een eigen/ nieuwe inwonersbijdrage. De inwonerbijdrage van het – na een positief besluit over de 
nieuwe GR – te liquideren gemeenschappelijk orgaan kan dan worden ingezet voor het nieuwe 
openbaar lichaam.

Gelet op de inhoud van de conceptbegroting en de bovengenoemde opmerkingen wat betreft het 
parellel lopende regionale versterkingsproces, zien wij geen reden om een zienswijze naar voren te 
brengen op de Conceptbegroting 2021 van de regio.  

Jaarrekening 2019

De conceptjaarrekening zoals die door het algemeen bestuur is vastgesteld, sluit met een 
overschot van €84.368. Het algemeen bestuur stelt voor dit resultaat bij de regio te laten en in te 
zetten voor het snel voorzien van actuele initiatieven van cofinanciering. Hierdoor is het niet nodig 
om voor deze initiatieven eerst te collecteren bij de regiogemeenten om zo middelen binnen een 
PFO te organiseren. Concreet is er vanuit het PFO Economie het verzoek gedaan om een deel van 
het voordelige resultaat te gebruiken voor het project House of Skills. Het algemeen bestuur heeft 
nog het verzoek uitstaan om op korte termijn ook met voorstellen voor andere concrete initiatieven 
te komen.

Gelet op ook de Covid-19 situatie en de impact daarvan op de samenleving en het bedrijfsleven in 
onze regio, is het wenselijk om het positieve resultaat direct in te zetten voor initiatieven die regio 
versterken en niet eerst weer de resultaten van een collecteronde langs de gemeenten af te 
wachten.

Het voorstel is om ook wat betreft de Jaarrekening 2019 geen zienswijze naar voren te brengen.

Kanttekeningen

1  De Stuurgroep voor het versterkingsproces komt, zodra de Covid-19 situatie dit toelaat, met een 
nieuwe planning voor de uitgestelde derde radenbijeenkomst. Pas na deze bijeenkomst wordt het voorstel 
voor de nieuwe regio geagendeerd voor besluitvorming. De stuurgroep gaat het advies wel al aanbieden aan 
de achttien colleges. Hierbij wordt de colleges gevraagd kennis te nemen van de voorstellen en deze voor 
kennisgeving ook door te geleiden naar de gemeenteraad. Dit geeft u de gelegenheid om bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota/ Perspectiefnota in ieder geval een beeld te hebben van de inhoudelijke en financiële 
richting van de voorstellen. Het voorstel kan dan eventueel ook voor een eerste behandeling worden 
geagendeerd.
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Geen.

Draagvlak
Niet van toepassing.

Aanpak/ Uitvoering
Na de raadsbehandeling van dit voorstel versturen we de brief (zie bijlage 3) met daarin het 
standpunt van uw raad aan het algemeen bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen.

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Geen. De inwonerbijdrage voor de Regio Arnhem Nijmegen blijft in 2021 ongewijzigd €1,88 per 
inwoner. Pas na een positief besluit over een nieuwe GR voor de regio wordt onze bijdrage aan de 
regio mogelijk anders.

Juridische consequenties
Geen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven 
Alsnog een zienswijze indienen op de Conceptbegroting 2021 en de Jaarrekening 2019.

Bijlagen
1. Conceptbegroting 2021 Regio Arnhem Nijmegen
2. Jaarverslag 2019 Regio Arnhem Nijmegen
3. Conceptbrief aan het algemeen bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen over de zienswijze op 

de Conceptbegroting 2021 en de Jaarrekening 2019
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