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Geachte gemeenteraad,
Wij nodigen u uit om uw zienswijze te geven op begrotingswijziging 2022-01 met betrekking tot de
opgave Circulaire Regio/RES. Wij ontvangen uw zienswijze graag voor 15 juni.
Reden verzoek zienswijze
Het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio heeft op 6 april 2022 ingestemd met een bijdrage
van in totaal € 223.000,- in 2022 voor de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0. Het betreft een bijdrage
van de 16 deelnemende gemeenten aan de RES. Dit is conform een unaniem voorstel van het
Bestuurlijk Platform Circulaire Regio/ RES, d.d. 9 maart 2022. Het Bestuurlijk Platform is het overleg van
de 16 wethouders betrokken bij de RES.
In de gemeenschappelijke regeling regio Arnhem Nijmegen is opgenomen dat voor een
begrotingswijziging met een wijziging in de bijdrage voor gemeenten, u als raad in de gelegenheid wordt
gesteld om uw zienswijze hierop te geven. Hierbij geven wij u de gelegenheid deze zienswijze kenbaar
te maken. Op 6 juli a.s. neemt het algemeen bestuur kennis van uw zienswijze en neemt een definitief
besluit.
Motivatie begrotingswijziging
In 2021 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de RES 1.0 (aangevuld met moties en amendementen).
Daarmee heeft u opdracht gegeven voor uitvoering van de RES 1.0 en om te komen tot een RES 2.0.
De middelen beschikbaar gesteld door het Rijk in 2022 voor de regionale uitwerking van de RES en het
opstellen van de RES 2.0 zijn niet toereikend om aan alle regionale afspraken in de RES 1.0 uitvoering
te geven. Met deze bijdrage is dit wel mogelijk.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
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