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Geachte raad, 

SAMENVATTING 

1. de gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze over de conceptbegroting 2022 naar voren te 

brengen voor 30 juni 2021; 

2. Kennisnemen van de hoogte van de inwonerbijdrage 2022. 

INLEIDING 

Conform de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijk regelingen (art. 34b Wgr) zendt een 

gemeenschappelijke regeling voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 

dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

Onder deze kaders worden verstaan de veranderingen op hoofdlijnen die afwijken van eerder gestelde 

beleids-, uitvoerings- of financiële kaders. 

BEGROTING 2022 

Bij de start van de Groene Metropoolregio Arnhem—Nijmegen lag direct de opdracht voor om de 

begroting 2022 te maken. Dit is de financiële vertaling van de inhoudelijke ambities van de 

samenwerking in 2022 die in de regio al in 2021 is gestart. Daarmee is dit document ons financieel 

kompas om de ambities van onze regionale samenwerking in 2022 samen te bereiken. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2021 is de concept-regionale agenda 2022 

besproken die inhoudelijk input levert voor de concept begroting 2022. De concept begroting geeft, naast 

de kosten van het Regiobureau, inzicht in de netto inwonerbijdrage per inwoner voor de 5 opgaven. De 

concept-regionale agenda 2022 wordt u per afzonderlijke brief aangeboden. 

INWONERBIJDRAGE 2022 

De inwonerbijdrage is gebaseerd op de huidige set van afspraken waaronder de bijdrage voor het 

regiobureau (€ 2,50 bruto). Dit bedrag is in 2022 lager, omdat de Groene Metropoolregio (ook) voor 2022 

een bijdrage van € 600.000,-- ontvangt van de provincie Gelderland. Daarmee is de nettobijdrage voor 

het Regiobureau € 1,73. In aanvulling op bovengenoemde bedragen zijn de vijf inhoudelijke opgaven van 

de Groene Metropoolregio (Verbonden regio, Ontspannen Regio, Productieve Regio, Circulaire Regio en 

Groene Groei regio) ook financieel vertaald in een bedrag van € 4,22 per inwoner voor 2022. 
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Daarmee komt de inwonerbijdrage voor 2022 uit op € 5,95 (gemeente Mook en Middelaar € 5,47 gelet 

op de vastgelegde 50% korting op de oorspronkelijke inwonerbijdrage). 

Bij deze bijdrage gaan we er vooralsnog vanuit dat alle gemeenten intekenen op alle vijf opgaven. Mocht 

onverhoopt niet iedere gemeente kunnen of willen intekenen op één of meer van de opgaven dan heeft 

dat als consequentie dat de inwonerbijdrage van de andere gemeenten omhoog gaat, dan wel dat we 

onze ambities op de opgaven nogmaals tegen het licht moeten houden om de nu gepresenteerde 

inwonersbijdrage gelijk te houden. 

Daarnaast is de subsidie voor  The Economic  Board (TEB) van € 1,00 opgenomen in de begroting 2022. 

Dit is alleen voor die gemeenten die besloten hebben bij te dragen aan TEB. 

PROCEDURE 

Met het aanbieden van de begroting wordt voldaan aan de verplichting zoals vastgelegd in de Wet op de 

Gemeenschappelijke Regeling (artikel 35 lid 1 Wgr) om de conceptbegroting, acht weken voordat zij aan 

het algemeen bestuur wordt aangeboden, aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te sturen 

en hen uit te nodigen om een zienswijze naar voren te brengen. In het algemeen bestuur is op 7 april 

jongstleden besloten dat uw zienswijze uiterlijk 30 juni 2021 wordt verwacht. De zienswijzen worden 

verwerkt en behandeld in de (één week verschoven) vergadering van het algemeen bestuur van 7juli 

2021. Consequentie hiervan is wel dat een deel van de informatie voor het algemeen bestuur zal worden 

nagezonden aangezien de stukken op 30 juni beschikbaar gesteld moeten (conform reglement van 

orde). Wij willen u dan ook dringend verzoeken om zo snel mogelijk na uw raadsvergadering, liefst 

binnen 2 werkdagen, ons uw reactie te doen toekomen. 

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

informatie kunt u verkrijgen bij de business-controller van Groene Metropoolregio (via inforegioan.nl). 

Met vriendelijke groet, 

het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 

de voorzitter de secretaris 

H  
Drs.  H.M.F. Bruis / Drs.  A. Joustra 

Bijlage: 

• conceptbegroting 29 2 

/ 


	Page 1
	Page 2

