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Geadviseerd besluit

Het college toestemming te verlenen om het Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.

Samenhang voorstellen Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft in februari/ april verschillende besluiten 
genomen die nu aan de regiogemeenten worden voorgelegd. Onderstaand een overzicht van de 
voorstellen die zijn voorgelegd en geagendeerd voor de raadscyclus van juni:

Toelichting op beslispunten

Eind 2020 hebben we de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen getroffen, 
waarmee we als Renkum hebben ingestemd met het versterken van de regionale samenwerking in 
de Regio Arnhem-Nijmegen. 
Het bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen verzoekt ons nu (zie de brief in 
bijlage a) om een gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) te treffen door het ondertekenen 
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van het Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen (zie 
bijlage b).

Aanleiding voor het wijzigen van de GR is het toetreden van de Gemeente Beuningen tot de Groene 
Metropoolregio. Beuningen is één van de achttien regiogemeenten, maar heeft pas op 9 februari 
2021 besloten om toe te treden tot de GR. Omdat Beuningen het besluit tot toetreden niet had 
genomen voor de aanvang van het nieuwe jaar, hebben de overige regiogemeenten de nieuwe GR 
getroffen zonder Beuningen. Nu Beuningen wel heeft besloten toe te treden, moet het college van 
burgemeester en wethouders van de Gemeente Beuningen als deelnemer aan de regeling worden 
toegevoegd.

Naast de bovengenoemde wijziging in artikel 1, worden ook de volgende wijzigingen in de GR 
doorgevoerd:

 Artikel 2. Bij het opstellen van de regeling medio 2020 was de formele naam van de 
rechtspersoon – Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – nog niet gekozen. Deze naam wordt 
nu toegevoegd aan/ aangepast in de regeling.

 Artikel 3. In verschillende artikelen van de regeling wordt verwezen naar de rechtspersoon. De 
naam van de rechtspersoon 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, maar dat moet zijn artikel 29, lid 4. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Beoogd effect

Met het verlenen van toestemming voor het vaststellen van het Besluit tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen kan – nadat ook de andere regiogemeenten 
daartoe besluiten – de Gemeente Beuningen formeel toetreden tot de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen. Tevens kan de formele naam van de rechtspersoon worden opgenomen in de 
GR en kunnen omissies in de huidige GR worden hersteld.

Kader

De aan dit voorstel ten grondslag liggende Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen is 
een regeling op grond van artikel 1, lid 2 juncto artikel 8, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.

Argumenten

Nu Beuningen alsnog wil toetreden tot de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – zoals ook 
altijd de intentie was – is het logisch dat de GR wordt gewijzigd. Dat is tevens een goede 
gelegenheid om de formele naam van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op te nemen in 
de GR en omissies te herstellen.

Mogelijk volgt later dit jaar opnieuw een wijziging van de GR, omdat deze moet worden aangepast 
vanwege een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat is dan ook het moment om 
eventuele wijzigingen ten aanzien van de regioagendacommissie mee te nemen op basis van de 
moties vanuit de raden – waaronder die van uw raad – hierover. De Groene Metropoolregio heeft 
besloten om nu toch alvast de GR te wijzigen, zodat in ieder geval Beuningen formeel kan 
toetreden.

Kanttekeningen

Geen.

Draagvlak
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Niet van toepassing.

Aanpak/Uitvoering

Zie onder Juridische consequenties.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Geen.

Juridische consequenties

De GR voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is weliswaar een collegeregeling, maar uw 
raad moet op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het college 
toestemming geven om de regeling te treffen of wijzingen hierin door te voeren. De raad kan 
slechts toestemming onthouden als er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. 
Nadat uw raad toestemming heeft gegeven om de GR te wijzigen kan het college – en de colleges 
van de andere regiogemeenten na toestemming van hun raden – de gewijzigde GR vaststellen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Alternatieven 

Geen.

Bijlagen 

a. Aanbiedingsbrief gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen (28 april 2021)

b. Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
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