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Onderwerp: aanbieden concept-regionale agenda 2023-2025 + ontwerpbegroting 2023-2026

Geacht college, geachte raad,

Met gepaste trots presenteren wij u de concept-regionale agenda 2023-2025 inclusief ontwerpbegroting
2023-2026. Voor het eerst bieden wij u deze stukken in één document aan.
Het algemeen bestuur heeft eerder geconcludeerd dat er energie zit in de versterkte samenwerking. De
uitdaging is deze energie vast te houden. Dit vraagt bestuurlijke inzet en middelen. Deze regionale
agenda en begroting vormen hiervoor de komende jaren de basis en zijn tot stand gekomen met
ambtelijke en bestuurlijke inbreng vanuit alle deelnemende gemeenten.
In overeenstemming met de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.34b) zendt een
gemeenschappelijke regeling vóór 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.
De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze in te dienen.
Wij vragen u
Aan u wordt gevraagd of u zich herkent in de (uitwerking van de) ambities en bijbehorende acties in de
concept-regionale agenda 2023- 2025. Door de samenhang tussen de vijf integrale opgaven wordt het
steeds minder logisch om aan één of meerdere opgaven niet deel te nemen. Deze agenda is dan ook
een uitdrukkelijke uitnodiging om in te tekenen op alle opgaven.
We vragen u vóór 24 juni aanstaande te reageren. Conform in 2021 gemaakte afspraak met de
Regioagendacommissie, is deze termijn langer dan de wettelijke 8 weken voor zienswijzen op de
ontwerpbegroting.
Inwonerbijdrage 2023
De inwonerbijdrage 2023 is opgebouwd uit de bijdrage voor het regiobureau(€ 2,57) en bijdragen voor
de vijf inhoudelijke opgaven (gezamenlijk€ 5, 10). Daarmee komt de inwonerbijdrage voor 2023 uit op
€ 7,67. In bijlage 2 kunt u lezen in hoeverre en waarom deze inwonerbijdrage afwijkt van de bijdrage van
2022. In bijdrage 3 vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de inwonerbijdragen tot 2026.
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Verdere procedure
Na de zienswijzeprocedure wordt de regionale agenda 2023-2025 inclusief begroting 2023-2026 op 6 juli
2022 vastgesteld door het algemeen bestuur. De gemeenten worden vervolgens uitgenodigd op alle vijf
opgaven in te tekenen voor een periode van drie jaar. Medio september wordt u een uitgewerkt
bestedingsplan 2023 voorgelegd. Hierin staan de activiteiten, kosten en te behalen resultaten voor het
komende jaar meer in detail beschreven, zodat u een goed beeld heeft waaraan de middelen worden
besteed. De opgaveovereenkomsten delen we ter informatie met u. Deze hoeven pas in het najaar, na
de begrotingsbehandeling van uw eigen gemeente, ondertekend te worden.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Drs. H.M.F. Bruis

Voorzitter

H. Tiemens

I/

Secretaris
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