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Geachte raad,

Met gepaste trots presenteren wij u de concept-regionale agenda 2022 (incl. actualisatie regionale
agenda 2021) van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Deze agenda is ons inhoudelijk
kompas om de ambities van onze regionale samenwerking in de komende jaren samen te bereiken.
Hiertoe zijn de vijf centrale opgaven verder uitgewerkt, speerpunten concreter gemaakt en voorzien van
acties en benodigde middelen.
Deze regionale agenda wordt u ter consultatie aangeboden. In de vergadering van het algemeen bestuur
op 7juli 2021 zullen we op basis van uw reacties richting geven aan de definitieve versie van de
regionale agenda 2022. De definitieve regionale agenda wordt in de vergadering van het algemeen
bestuur van 15 september vastgesteld. Daarna wordt deze aan u aangeboden. Op basis van deze
definitieve agenda wordt u uitgenodigd om in te tekenen op de opgaven voor het jaar 2022. Vanaf 2023
zullen de opgaven een meerjarig karakter krijgen.
WAT VRAGEN WIJ
Zoals toegezegd bij het versterkingsproces, willen we de gemeenten (colleges en raden) al in het
voorjaar om een reactie vragen op de concept regionale agenda voor het jaar (jaren) daarop. Dit geeft
het algemeen bestuur de kans om nog bij te sturen in ambities, acties of middelen voordat de definitieve
versie aan u aangeboden wordt. Ook geeft het gemeenten de kans om in hun voorjaars-, kader- of
zomernota rekening te houden met de gevraagde middelen voor het intekenen op de opgaven uit de
definitieve regionale agenda.
Aan u wordt gevraagd of uw college en uw raad zich herkent in de (uitwerking van de) ambities en
bijbehorende acties in de concept regionale agenda 2022 en welke u eventueel mist. Nodigt deze
concept agenda uit tot intekenen op de opgaven?
Het regiobureau is bereid om, daar waar nodig, tijdens de raadsbehandeling een toelichting te geven.
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MOTIES
In een aantal deelnemende gemeenten zijn moties aangenomen die invloed hebben op de invulling van
de opgaven. De motie over het klimaatakkoord van Parijs (gemeente Rheden) komt terug in de circulaire
regio, de motie over biodiversiteit (gemeente Nijmegen) bij het groen blauwe raamwerk in de ontspannen
regio. Op de moties over de monitor brede welvaart (gemeente Doesburg, Duiven en Rheden) wordt in
de inleiding van de concept regionale agenda ingegaan. Het streven is om u voor de zomer apart te
informeren over de verschillende moties en de beantwoording hiervan.

PROCEDURE
We vragen u voor 30 juni aanstaande te reageren. Deze termijn is langer dan de gangbare 8 weken voor
bijvoorbeeld zienswijzen op een begroting. In dit opstartjaar willen we graag voldoen aan het verzoek dat
door leden van het algemeen bestuur op 7 april jl. is gedaan om de termijn zo ruim mogelijk te maken.
Consequentie hiervan is dat een deel van de informatie voor het algemeen bestuur wordt nagezonden
aangezien de stukken, volgens het reglement van orde van het algemeen bestuur, op 30 juni
beschikbaar gesteld moeten worden ten behoeve van de vergadering op 7 juli. Wij willen u dan ook
dringend verzoeken om zo snel mogelijk na uw raadsvergadering, liefst binnen 2 werkdagen, ons uw
reactie te doen toekomen. Definitieve vaststelling van de regionale agenda is voorzien in de vergadering
van het algemeen bestuur op 15 september as.

CONSEQUENTIES VAN NIET INTEKENEN VAN EEN AANTAL GEMEENTEN
De concept regionale agenda bestaat uit vijf met elkaar verweven opgaven. Deze agenda is een
uitdrukkelijke uitnodiging om in te tekenen op alle opgaven. Desondanks kan de situatie zich voordoen
dat een (aantal) gemeente(n) besluit niet deel te nemen aan een specifieke opgave. Indien dit aan de
orde is, wordt met de voor die opgave verantwoordelijke bestuurlijk opdrachtgever bekeken wat de
consequenties zijn. Dit kan zijn dat de acties gefaseerd worden of dat bepaalde acties anders of met
minder middelen uitgevoerd kunnen worden, omdat er minder gemeenten deelnemen. Het kan ook zijn
dat de inwonerbijdrage per gemeente omhoog gaat. We hopen op basis van uw reacties op de concept
regionale agenda grotendeels te weten welke gemeenten in zullen tekenen op de opgaven. In de
definitieve agenda kunnen we hier dan op anticiperen.

VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE
In de komende 2 maanden zal een consultatieronde langs de gemeenten plaatsvinden over de
Verstedelijkingsstrategie. Wij adviseren u om de bespreking van deze strategie waar mogelijk te
combineren met die van de concept regionale agenda, gelet op de onderlinge samenhang.
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BEGROTING 2022
Naast de regionale agenda 2022 ontvangen de gemeenten ook een separaat schrijven over de
conceptbegroting 2022. De regionale agenda geeft de inhoudelijke oplading van de conceptbegroting
2022 weer en is door het algemeen bestuur eveneens op 7 april jl. vrijgegeven voor reactie. Conform de
bepaling van de Wet gemeenschappelijke regeling (wgr) wordt uw gemeenteraad uitgenodigd een
zienswijze in te dienen.

TOT SLOT
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Nadere
informatie kunt u verkrijgen bij de directeur/secretaris van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de
heer A. Joustra.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,

de voorzitter

de secretaris

Drs. H.M.F. Bruis

Drs. A. Joustra
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