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Geadviseerd besluit 

1) In te stemmen met het opheffen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen per 1 juli 2015 

2) In te stemmen met het Liquidatieplan van de Stadsregio Arnhem Nijmegen 

 

Toelichting op beslispunten 

Als gevolg van de intrekking van de wet Wgr-plus wordt het samenwerkingsverband de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen opgeheven. Met dit raadsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de wet 

afschaffing plusregio’s. De Stadsregioraad stemde op 5 maart reeds in met het voornemen tot 

opheffing van de Stadsregio Arnhem Nijmegen per 1 juli 2015. Dit voornemen tot opheffing 

behoeft instemming van de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten. 

 

Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen betekent dat de 

Stadsregio in liquidatie gaat. Voor de afwikkeling heeft het College van Bestuur van de Stadsregio 

een Liquidatieplan opgesteld. Hierin is beschreven hoe lopende zaken worden afgerond en 

overgedragen. De Stadsregioraad stelt het Liquidatieplan vast, nadat de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten hierover geraadpleegd zijn. Dit voorstel voorziet daarin. 

 

Beoogd effect 

Uw besluit is een logische stap op weg naar de opheffing van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.  

 

Kader 

Uw besluit wordt genomen in de context van de intrekking van de wet Wgr-plus en daarmee het 

opheffen van de huidige regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. 

 

Argumenten 

Het instemmen van uw raad is een processtap op weg naar liquidatie van de Stadsregio. Pas nadat 

het besluit tot opheffing door alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is genomen kan 

de Stadsregioraad besluiten tot liquidatie. 
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Het Liquidatieplan geeft het ontvlechtingskader voor overdracht van de mobiliteitstaken en de 

daarbij behorende BDU-middelen aan de provincie Gelderland en de overdracht/liquidatie van alle 

overige taken die verricht worden door de Stadsregio (zijnde de programma’s werken, wonen en 

ruimte). Met het vaststellen van het Liquidatieplan door de Stadsregioraad wordt de keuze voor die 

overdracht geformaliseerd. 

 

Kanttekeningen 

Het liquidatieplan is een dynamisch document. In de loop naar de definitieve besluitvorming 

kunnen mogelijk nog aanpassingen doorgevoerd worden, als gevolg van zienswijzen vanuit de 

deelnemende gemeenten. 

 

Draagvlak 

De Stadsregioraad stemde op 5 maart reeds in met het voornemen tot opheffing van de Stadsregio 

Arnhem Nijmegen per 1 juli 2015. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Uw besluit wordt daags na de raadsvergadering aan de Stadsregio bekend gemaakt en later zal dat 

bij de vaststelling van het liquidatieplan in de vergadering van de Stadsregioraad door uw 

vertegenwoordigers worden uitgedragen.  

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties van de liquidatie (m.n. de personele- en frictiekosten, die inherent zijn 

aan dit soort liquidaties) kunnen opgevangen worden binnen de daartoe door de Stadsregio 

getroffen voorziening. Dat betekent dat de liquidatie in principe geen extra kosten voor de 

deelnemende gemeenten met zich brengt. Belangrijke kanttekening daarbij is dat dit is gebaseerd 

op schattingen van de baanvindduur. Het kan evenwel zijn dat nadat de liquidatie volledig is 

afgewikkeld er alsnog een verrekening van kosten dan wel middelen met de deelnemende 

gemeenten zal plaatsvinden. 

 

De Stadsregio gaat weliswaar per 1 juli 2015 in liquidatie, maar de gemeentelijke bijdrage ad.  

€ 3,07 per inwoner geldt wel voor het hele jaar 2015. Er kan daarom geen sprake zijn van 

restitutie; immers bij het overdragen van taken hoort ook het overdragen van bijbehorende 

middelen, die ook worden geput uit de inwonersbijdragen (contributies).  

 

Juridische consequenties 

n.v.t 

 

WMO-aspecten 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t 
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Effect op vermindering regeldruk 

n.v.t. 

 

Alternatieven  

Gezien de intrekking van de wet Wgr-plus is er geen alternatief voor het opheffen van het 

samenwerkingsverband de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 

U kunt wel besluiten niet in te stemmen met het Liquidatieplan en een zienswijze in te dienen. 

 


