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Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen: concept-Regionale agenda
2023-2025 (inclusief ontwerpbegroting
2023-2026) en Jaarstukken 2021

Geadviseerd besluit
Wat betreft de Jaarstukken 2021 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:
1. Een zienswijze naar voren te brengen bij het algemeen bestuur van de regio.
2. In te stemmen met het voorstel om van het overschot op de jaarrekening €100.000 in een
algemene reserve en €231.012 in een bestemmingsreserve te storten.
Wat betreft de concept-Regionale agenda 2023-2025 (met daarin de ontwerpbegroting 2023-2026)
van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:
3. In te stemmen met de voorgestelde reactie op de concept-Regionale agenda en de zienswijze op
de ontwerpbegroting.
4. De intentie uit te spreken voor deelname aan de vijf regionale opgaven voor de periode 20232025, maar daar pas definitief over te besluiten na ontvangst van de definitieve Regionale
agenda 2023-2025.

Toelichting op beslispunten
Jaarstukken 2021
Op 13 april 2022 hebben we als gemeente het (concept) Jaarverslag 2021 (zie bijlage 1-3 voor het
jaarverslag met bijlagen) van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMRAN) ontvangen. De
jaarstukken over 2021 bestaan uit een conceptjaarverslag (met voor de inhoudelijke
verantwoording van het regiobureau en de vijf regionale opgaven) en de conceptjaarrekening (met
de verantwoording van financiële resultaten).
Het algemeen bestuur van de regio vraagt uw raad om op grond van artikel 31 van de
gemeenschappelijke regeling een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening (zie bijlage 4
voor de aanbiedingsbrief). Definitieve vaststelling van het jaarverslag staat gepland voor
vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022.
Zoals uit het jaarverslag blijkt, sluit 2021 met een positief resultaat van € 331.102. De regio stelt
voor om dit resultaat als volgt in te zetten:

Voorstel aan de raad
• €100.000 storten in een algemene reserve, op basis van artikel 31, lid 8 van de
gemeenschappelijke regeling.1
• € 231.012 storten in een bestemmingsreserve.
Met het storten van een deel van het positieve resultaat in een bestemmingsreserve, wordt
afgeweken van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd. Artikel 31 stelt namelijk
dat een positief resultaat terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. Het voorstel is om de
bestemmingsreserve nog in 2022 te gebruiken voor:
• Afronden inrichting regiobureau.
• Versneld uitvoeren van de speerpunten: (a) Integrale aanpak logistiek (Position Paper Logistiek),
(b) Groen/ blauw raamwerk en (c) Kwartiermaken circulair bouwen.
Concept-Regionale agenda 2023-2026
In november 2021 heeft uw raad het besloten om voor het jaar 2022 in te tekenen op de vijf
regionale opgaven van de GMRAN. We hebben nu een geactualiseerde concept-Regionale agenda
voor de periode 2023-2025 ontvangen met daarin de ontwerpbegroting 2023-2026 (zie bijlage 5).
Aan uw raad wordt gevraagd of u zich herkent in de (uitwerking van de) ambities en bijbehorende
acties in de concept-Regionale agenda. U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de
inhoud van de Regionale agenda en opgaven, en de daarbij behorende ontwerpbegroting te
formuleren (zie de aanbiedingsbrief in bijlage 6).
Het algemeen bestuur heeft daarbij de wens dat de gemeenten zich uitgenodigd voelen om – gelijk
aan vorig jaar – op alle regionale opgaven in te tekenen. De reden die hiervoor worden gegeven is
dat door de samenhang tussen de vijf opgaven het steeds minder logisch wordt om niet aan één of
meerdere opgaven deel te nemen. De nieuwe Regionale agenda heeft een looptijd van drie jaar en
daarmee committeren de regiogemeenten zich bij intekening ook voor deelname van 2023 tot en
met 2025. Hoewel nu niet expliciet gevraagd wordt om in te tekenen, interpreteren we de
aanbiedingsbrief van de regio als verzoek om in ieder geval de intentie tot deelname kenbaar te
maken.
De door de regiogemeenten ingebrachte zienswijzen worden door de regio verwerkt, waarna de
Regionale agenda definitief wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Later dit jaar – bij de
behandeling van onze begroting – kan uw raad dan besluiten om definitief deel te nemen aan de
regionale opgaven. De opgaveovereenkomsten voor de vijf regionale opgaven en de algemene
voorwaarden voor de opgaven treft u aan in bijlagen 7-12.

Beoogd effect
Concept-Regionale agenda 2023-2025
De Regionale agenda geeft inhoud aan de versterkte regionale samenwerking en regionale ambitie.
De agenda brengt de ambities dichterbij, zoals deze zijn geformuleerd in de gemeentelijke
collegeprogramma’s en in de agenda’s van de Provincie Gelderland, het Rijk en Europa. Het maakt
concreet wat we in de regio in 2022 willen doen in samenwerking met elkaar en met partners.
Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026
Door het sturen van een brief met daarin uw standpunt ten aanzien van de jaarstukken en de
ontwerpbegroting, voert u uw controlerende taak uit.

1

Artikel 31, lid 8: Bij vaststelling van de jaarrekening vloeit een positief saldo naar rato terug naar de
deelnemende gemeente, tenzij de vastgestelde maximale algemene reserve van €100.000 nog niet bereikt is.
Een negatief saldo wordt naar rato bijgestort door de deelnemende gemeenten.
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Kader
• Wet gemeenschappelijke regelingen
• Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

Argumenten
Bij 1. Een zienswijze naar voren te brengen op de Jaarstukken 2021
Bij 2. Instemmen met het voorstel om van het overschot op de jaarrekening €100.000 in een
algemene reserve en €231.012 in een bestemmingsreserve te storten
Zoals genoemd, stelt de regio voor om van het positieve rekeningresultaat €100.000 te storten in
een algemene reserve en €231.012 te storten in een bestemmingsreserve. Artikel 31, lid 8 van de
gemeenschappelijke regeling bepaalt dat een positief rekeningresultaat mag worden overgeheveld
naar een algemene reserve die maximaal €100.000 mag bedragen. Met het storten van het
voorgestelde bedrag is de algemene reserve in het eerste jaar direct op het vastgelegde maximum
gebracht.
Met het storten van het resterende positieve rekeningresultaat in een bestemmingsreserve wordt
wel afgeweken van het bepaalde in de gemeenschappelijke rekening. De regio heeft het algemeen
bestuur voorgesteld om in te stemmen met instellen van een bestemmingsreserve. Het algemeen
bestuur heeft hier mee ingestemd op voorwaarde dat de voorgestelde inzet van de
bestemmingsreserve nader wordt toegelicht. In de memo van het dagelijks bestuur (zie bijlage 13)
wordt de onderbouwing van de inzet van de bestemmingsreserve gegeven.
Ca. €100.000 van de bestemmingsreserve wil de regio in 2022 gebruiken voor het optimaliseren
van het regiobureau op gebied van communicatie, bedrijfsvoering en de administratieve
organisatie. De inrichting van de bedrijfsvoering is in 2021 later gestart dan in het bedrijfsplan uit
oktober 2020 was opgenomen. Deze latere start verklaart enerzijds deels het ontstane positieve
rekeningresultaat en anderzijds de noodzaak om in 2022 een inhaalslag te maken.
De resterende ca. €130.000 van de bestemmingsreserve wil de regio gebruiken voor het versnellen
van een drietal speerpunten binnen de regionale opgaven. Een aantal projecten binnen de
regionale opgaven zijn door verschillende oorzaken in een stroomversnelling gekomen. Voor deze
projecten is veel draagvlak in de regio, maar zijn er onvoldoende middelen binnen de opgaven om
de gewenste versnelling te faciliteren.
Met het inzetten van het positieve rekeningresultaat wordt het mogelijk gemaakt om deze
projecten wel versneld uit te voeren. Daarmee wordt ook voorkomen dat de kosten voor deze
projecten niet hoeven te worden meegenomen in de bijdragen voor de regionale opgaven over
2023. Een bijkomend voordeel is dat vanwege de actuele afspraak met de Provincie wat betreft het
verdubbelen van de bijdragen van de regiogemeenten aan de regionale opgaven, het inzetten van
het rekeningresultaat voor deze projecten ook leidt tot een grotere provinciale bijdrage.
Op basis van het bovenstaande willen we u dan ook voorstellen om – in afwijking van het bepaalde
in de gemeenschappelijke regeling – in te stemmen met het storten van €231.012 van het positieve
rekeningresultaat in een bestemmingsreserve die nog in 2022 wordt uitgegeven. 2
Ondanks het instemmen met de voorgestelde handelswijze, stellen we u voor een zienswijze naar
voren te brengen op de Jaarstukken 2021. Zoals opgenomen in de conceptbrief in bijlage 14,
verzoeken we het algemeen bestuur in de zienswijze om geen gewoonte te maken van het instellen
van bestemmingsreserves als er sprake is van een positief rekeningresultaat. We spreken de
verwachting uit dat de regio zich voortaan houdt aan het bepaalde in artikel 31, lid 8 van de
gemeenschappelijke regeling en dat een positief rekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de
deelnemende gemeenten.
2

Als de raden in de regio niet instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve, dan
ontvangen we als Renkum een bedrag van ca. €9.000 terug.
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Bij 3. In stemmen met de voorgestelde zienswijze op de concept-Regionale agenda en de
ontwerpbegroting
De regio biedt ons de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen op de conceptRegionale agenda 2023-2025. Na de zienswijzeprocedure wordt de Regionale agenda 2023-2025 na
verwerking van de reacties vastgesteld door het algemeen bestuur.
In de conceptbrief aan het algemeen bestuur in bijlage 15 is onze reactie op het inhoudelijke deel
van de Regionale agenda opgenomen. Per opgave is beschreven wat we vinden van de ambities en
de bijbehorende speerpunten/ acties van de regionale opgaven, en welke kanttekeningen/
suggesties willen we meegeven aan de regio (vanwege de lengte van dit voorstel hebben we deze
reactie hier niet integraal opgenomen).
De Regionale agenda bevat ook de ontwerpbegroting 2023-2026. Het benodigde budget voor het
regiobureau wordt gefinancierd uit een bijdrage van de achttien regiogemeenten. De bijdrage voor
het regiobureau is nu €2,50 per inwoner, maar wordt in 2023 €2,57 per inwoner. Zoals beschreven
in de memo van het dagelijks bestuur met de onderbouwing van de ontwikkeling van de
inwonerbijdrage (zie bijlage 16), betreft deze stijging van de inwonerbijdrage een indexering van de
kosten van 2,7% – oftewel €0,07 per inwoner – ten opzichte van 2022. Voor het bepalen van de
indexering is gebruik gemaakt van de begrotingsrichtlijnen regio Nijmegen 2023 waarin een BRNnorm voor 2023 van 2,7% is vastgesteld.
De middelen voor de vijf regionale opgaven in de ontwerpbegroting zijn afkomstig van de
regiogemeenten die intekenen op de opgaven en subsidies van bijvoorbeeld de Provincie
Gelderland, het Rijk en andere partners (zoals koepelorganisaties, onderwijsinstellingen of
bedrijven). Zoals blijkt uit de memo van het dagelijks bestuur (zie bijlage 16), neemt ook de
inwonerbijdrage voor de regionale opgaven toe met in totaal €0,87 per inwoner. Als verklaring voor
de stijging van de inwonerbijdrage voor de opgaven in 2023 wordt in de memo gegeven: (a) de
indexering van de kosten (€0,11), (b) realistischer begroten (€014), en (c) het overhevelen van
werkzaamheden vanuit de gemeenten naar de regio en extra inzet en nieuwe initiatieven (€0,62).
De in de ontwerpbegroting opgenomen stijging van de inwonerbijdrage voor de opgaven is met
€0,87 per inwoner fors te noemen – voor ons gaat het dan om een bedrag van in totaal ca. €27.000.
We kunnen ons vinden dat de inwonerbijdrage toeneemt als gevolg van de inflatiecorrectie en het
realistischer begroten. 2022 was voor de regio het eerste begrotingsjaar, waarbij nog veel zaken
onduidelijk waren en er een conservatieve begroting was vastgesteld. De stijging van de
inwonerbijdrage als gevolg van de verplaatsing van taken van gemeenten naar de opgaven is ook
verdedigbaar vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie.
We hebben meer moeite met het stijgen van de inwonerbijdrage voor de opgaven door een stijging
van ambities (extra inzet of nieuwe taken) die niet wordt gedekt door compensatie vanuit
bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk. We worden hier nu in de ontwerpbegroting mee
geconfronteerd, terwijl hierover niet eerder integraal een discussie is gevoerd. Er is vanuit de
regiogemeenten ook niet expliciet de vraag neergelegd bij de regio waaruit de genoemde extra
inzet of nieuwe taken kan worden verklaard.
Zoals blijkt uit het memo van het dagelijks bestuur, is voor sommige nieuwe taken ook
cofinanciering vanuit het Rijk of de Provincie beschikbaar. Het voelt daarom nu dat we wel akkoord
moeten gaan met de verhoogde inwonerbijdrage voor de opgaven, omdat we anders substantiële
bedragen mislopen. Desalniettemin stellen we voor om in de zienswijze op de ontwerpbegroting
(zie de conceptbrief in bijlage 15) aan te sturen dat het budget voor de extra taken of nieuwe taken
uit de begroting wordt gehaald en dat daarmee verband houdende taken anders worden gefaseerd
of opnieuw geprioriteerd.
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Bij 4. De intentie uitspreken voor deelname aan de vijf regionale opgaven voor de periode 20232025, maar daar pas definitief over besluiten na ontvangst van de definitieve Regionale
agenda 2023-2025
Na ontvangst van de definitieve Regionale agenda 2023-2025 worden de gemeenten in het najaar
uitgenodigd om in te tekenen op de regionale opgaven voor een periode van drie jaar. Hoewel hier
nu niet expliciet om wordt gevraagd, stellen we toch voor u de intentie te laten uitspreken om
meerjarig aan de vijf regionale opgaven deel te nemen. De argumenten hiervoor zijn:
• De regionale opgaven dragen in belangrijke mate bij aan onze eigen beleidsdoelstellingen → in
bijlage 17 is steeds per opgave aangegeven wat we als Renkum kunnen halen uit deelname aan
de opgave en waar de opgave aansluit op onze eigen beleidsdoelen.
• We zijn op regionale schaal meestal beter in staat om opgaven op een effectieve/ efficiënte
wijze te organiseren dan als we deze alleen lokaal zouden oppakken
• We maken met een regionale aanpak meestal meer kans op het aantrekken van externe
middelen van bijvoorbeeld de Provincie, het Rijk of de Europese Unie.
• In sommige opgaven zitten onderdelen waarvan het min of meer verplicht of logisch is om deze
op regionale schaal op te pakken → Voorbeelden hiervan zijn de Verstedelijkingsstrategie,
Regionale Energiestrategie (RES), de Regionale Planning Werklocaties (RPW), en
woningbouwplanning en -programmering.
• Door mee te doen met de regionale opgaven behouden en versterken we onze invloed op de
ontwikkeling van de Groene Metropoolregio en vergroten we de positieve effecten die de
inspanningen van de regio heeft voor onze inwoners → Doen we niet mee aan de regionale
opgaven, dan hebben we geen/ zeer beperkt invloed op de koers van de GMRAN.
• Er is sprake van gedeelde belangen → De regionale opgaven vertegenwoordigen een
gemeenschappelijk belang. Onze inwoners werken en recreëren ook buiten onze
gemeentegrens, en maken gebruik van voorzieningen in de regio. Andersom maken inwoners uit
de andere regiogemeenten ook gebruik van wat onze gemeente te bieden heeft.

Kanttekeningen
In de conceptbrief met daarin de zienswijze op de concept-Regionale agenda (zie bijlage 15) geven
we per opgave aan welke opmerkingen/ kanttekeningen we meegeven aan de regio. In zijn
algemeenheid kunnen we benoemen dat de in de regionale agenda opgenomen speerpunten en
acties niet altijd even concreet zijn.
Hoewel ons nu niet wordt gevraagd om in te tekenen op de regionale opgaven, willen we wel de
intentie uitspreken om dat te doen. Als we vervolgens in het najaar definitief besluiten om deel te
nemen aan de opgaven - door ondertekening van de opgaveovereenkomsten – nemen voor een
periode van drie deel. In drie jaar tijd kunnen omstandigheden veranderen en we weten niet precies
wat er over een paar jaar belangrijk/ wenselijk is.
Daar staat tegenover dat ieder jaar een geactualiseerde agenda en werkplan wordt opgesteld. We
hebben hier invloed op, omdat we vertegenwoordigd zijn in de organisatie van de opgaven en in
het algemeen bestuur. Mocht door actualisering een opgave minder relevant voor ons worden, dan
is er in de opgaveovereenkomst een clausule opgenomen dat we af kunnen zien van deelname aan
de zaken die afwijken van de agenda zoals deze bekend was op het moment van het ondertekenen
van de opgaveovereenkomst.
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Draagvlak
Zoals ook beschreven in de voorstellen van vorig jaar over de Regionale agenda en deelname aan
de regionale opgaven, komen er grote opgaven op de regio af die een aanpak vereisen die boven
de lokale gemeenten uitstijgt. Deze opgaven hebben gevolgen voor inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties in onze gemeente. De opgaven en ambities voor onze regio zijn
groot en veelomvattend en vragen om een meer integrale besturing vragen. We kunnen deze
opgaven als gemeente alleen daarom niet zelf oppakken, ook al omdat we daar de middelen niet
voor hebben.
Meedoen aan de regionale samenwerking/ de opgaven uit de Regionale agenda is zodoende
noodzakelijk om er te zijn voor de Renkumse samenleving. In dat opzicht zou er draagvlak voor het
voorstel moeten bestaan. Het is natuurlijk lastig aan te geven wat de regionale samenwerking nu
concreet voor een inwoner/ ondernemer in onze gemeente oplevert. In bijlage 17 is evenwel
aangegeven wat deelname aan de regionale opgaven sinds 2021 ons heeft opgeleverd.

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling van dit voorstel in uw raad, versturen we de zienswijzebrief met daarin het
standpunt van de raad over de Jaarstukken 2021 aan het algemeen bestuur van de GMRAN (zie
bijlage 14). Datzelfde doen we ook met de brief met daarin de reactie op de concept-Regionale
agenda 2023-2025 en de intentie van uw raad wat betreft deelname aan de regionale opgaven (zie
bijlage 15).

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Wat betreft de financiële consequenties van dit voorstel richten we ons hier hoofdzakelijk op de
verhoging van de inwonerbijdrage voor het regiobureau van €2,50 nu naar € 2,57 per inwoner in
2023 als gevolg van de inflatiecorrectie. Ook voor de jaren daarna wordt de inwonerbijdrage voor
het regiobureau steeds geïndexeerd (zie ook bijlage 18):
Bijdrage (€)1 2022
Per inw.
Regioburea
u
1

2,50

2023
Totaal Per inw.
78.510

2,57

2024
Totaal Per inw.
80.708

2,62

2025
Totaal Per inw.
82.278

2,68

2026
Totaal Per inw.
84.163

2,68

Totaal
84.163

De totaalbedragen zijn gebaseerd op het inwoneraantal van 31.404.

We stellen voor de bovenstaande ontwikkeling van de inwonerbijdrage voor het regiobureau te
verwerken in de perspectiefnota. De kostenstijging door prijsstijgingen kan daarbij worden betaald
uit de stelpost voor loon- en prijsstijgingen.
Hoewel nu geen besluit hoeft te worden genomen over deelname aan de regionale opgaven vanaf
2023, geeft onderstaand overzicht de ontwikkeling van de inwonerbijdragen voor de opgaven op
basis van de ontwerpbegroting (en dus voor eventuele bijstelling op basis van de zienswijzen op de
concept-Regionale agenda van de regiogemeenten):
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Bijdrage (€)1 2022
Per inw.

1

2023
Totaal Per inw.

2024
Totaal Per inw.

2025
Totaal Per inw.

2026
Totaal Per inw.

Totaal

Verbonden
regio
Productieve
regio
Circulaire
regio
Ontspannen
regio
Groene
Groeiregio

1,30

40.825

1,51

47.420

1,53

48.048

1,49

46.792

1,49

46.792

0,73

22.925

0,97

30.462

1,00

31.404

1,02

32.032

1,02

32.032

0,81

25.437

0,93

29.206

0,95

29.834

0,97

30.462

0,97

30.462

0,57

17.900

0,65

20.413

0,67

21.041

0,68

21.355

0,68

21.355

0,82

25.751

1,04

32.660

1,07

33.602

1,09

34.230

1,09

34.230

Totaal

4,23 132.839

5,10 160.160

5,21 163.615

5,26 165.185

5,26 165.185

De totaalbedragen zijn gebaseerd op een inwoneraantal van 31.404.

Juridische consequenties
Geen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Zie bijlage 17 wat betreft de onderbouwing voor deelname aan de regionale opgave de Circulaire
regio.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven
Jaarstukken 2021
Wat betreft de Jaarstukken 2021 kunt als alternatief in de zienswijze ten aanzien van de
jaarrekening aangeven dat we als Renkum niet akkoord zijn met het overhevelen van het positieve
rekeningresultaat naar een bestemmingsreserve en dat we het algemeen bestuur verzoeken deze
naar rato terug te laten vloeien naar de regiogemeenten. Gelet op de voorgestelde inzet van de
bestemmingsreserve nog dit jaar is dit alternatief niet aan te bevelen.
We kunnen overigens niet vragen van de regio dat de €100.000 die wordt gestort in een algemene
reserve terugvloeit naar de regiogemeenten. Het instellen van een algemene reserve van €100.000
is immers toegestaan op grond van de gemeenschappelijke regeling.
Concept-Regionale agenda 2023-25
Het is mogelijk om een andere zienswijze op de concept-Regionale agenda naar voren te brengen
bij de regio. Hierin kunnen we bijvoorbeeld duidelijk opnemen dat we geen bezwaar hebben tegen
de voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor de regionale opgaven.
Verder kunt u besluiten om nu geen intentie uit te spreken voor deelname aan de regionale
opgaven. Dit wordt immers nu ook niet expliciet gevraagd door de regio. De vraag is of het
wenselijk is om een besluit hierover door te schuiven naar het najaar. We nemen nu immers ook
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deel aan de regionale opgaven, hebben inzicht in de resultaten die tot nog toe behaald zijn in 2021
(zie onder andere de kwartaalrapportage van de GMRAN in bijlage 19) en we kunnen goed
onderbouwen waarom deelname aan de opgaven van meerwaarde is voor onze inwoners/
samenleving.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2021 – bijlage Controleverslag accountant
Jaarstukken 2021 – bijlage Accountantsverslag
Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2021 (13 april 2022)
Concept-Regionale agenda 2023-2025
Aanbiedingsbrief concept-Regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 (13
april 2022)
Opgaveovereenkomst Verbonden regio
Opgaveovereenkomst Productieve regio
Opgaveovereenkomst Circulaire regio
Opgaveovereenkomst Ontspannen regio
Opgaveovereenkomst Groene groeiregio
Algemene voorwaarden opgaveovereenkomsten
Memo DB – Onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021 (11 april 2022)
Conceptbrief aan het algemeen bestuur met de zienswijze op de Jaarrekening 2021
Conceptbrief aan het algemeen bestuur met de zienswijze op de concept-Regionale agenda
2023-2025
Memo DB - Onderbouwing ontwikkeling inwonerbijdrage 2023 (12 april 2022)
Overzicht van argumenten voor deelname aan de regionale opgaven
Memo - Overzicht inwonerbijdragen
Kwartaalbericht 1e kwartaal 2022
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