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Geacht college, 

De gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is compleet. Met de 

toetreding van de gemeente Beuningen nemen alle 18 gemeenten deel. En dat is goed nieuws! In de 

bijlage treft u de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan. 

WAT IS ER GEWIJZIGD 
rfikI I 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen heeft op 9 februari 2021 

besloten om toe te willen treden tot de regeling. Dit betekent dat het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Beuningen als deelnemer aan de regeling moet worden toegevoegd. 

Hiervoor moet de regeling worden gewijzigd. 

Artikel 2 

Bij het opstellen van de regeling medio 2020 was de formele naam van de rechtspersoon nog niet 

gekozen. Inmiddels wordt de naam Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gebruikt. 

rfikI 

In verschillende artikelen van de regeling wordt verwezen naar de rechtspersoon. De naam moet dus 

ook in deze artikelen worden aangepast. 

Artikel 4 

In deze bepaling is per abuis een onjuiste verwijzing blijven staan. Verwezen werd naar artikel 29 lid 3 

van de regeling. Dit moet zijn artikel 29, lid 4 van de regeling. Dit wordt nu gecorrigeerd. 
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WAT VRAGEN WIJ 

Wij vragen uw college om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, na toestemming van uw 

gemeenteraad, vast te stellen. Graag ontvangen wij het ondertekende wijzigingsbesluit zo spoedig 

mogelijk van u retour. 

TOT SLOT  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Nadere 

informatie kunt u verkrijgen bij de directeur van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de heer A. 

Joustra. 

Met vriendelijke groet, 

het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 

de voorzitter  

Drs. H.M.F. E  

Bijlage: 

Wijziging 

de  secretaris  

á ~~-7— 

Drs. A. Joustra  

schappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
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