
Generaal Urquhartlaan 4

6861 GG  Oosterbeek

Postbus 9100

6860 HA  Oosterbeek

Telefoon (026) 33 48 111

Fax (026) 33 48 310

Internet www.renkum.nl

IBAN NL02BNGH0285007076

KvK 09215649

Bestuurlijk Overleg Regio Arnhem Nijmegen
Postbus 9029
6800 EL  ARNHEM

Datum Onderwerp

22 augustus 2017 Reactie op evaluatierapport Regio Arnhem Nijmegen

Geachte heren C. van Eert en H. van den Berg,

Met uw brief van 16 juni 2017 hebben wij het evaluatierapport Voorbij de startblokken van u 

ontvangen. In het rapport wordt het eerste jaar samenwerking van de Regio Arnhem Nijmegen 

geëvalueerd, zoals is afgesproken bij de oprichting van het gemeenschappelijk orgaan. Het 

evaluatierapport is in de vergadering van het Bestuurlijk Overleg van 2 juni 2017 besproken.

Zoals u schrijft in uw brief, herkent het Bestuurlijk Overleg zich in de conclusies van het 

evaluatierapport, namelijk dat de samenwerking in de basis voldoet aan de wensen en 

verwachtingen van de partnergemeenten en stakeholders. De samenwerking heeft volgens de 

evaluatie bestaansrecht en meerwaarde, en het is niet nodig om de samenwerking op dit moment 

verder te institutionaliseren. Wel bestaat er behoefte aan het formuleren van een gezamenlijke visie 

over wat de regiogemeenten aan elkaar bindt. U stelt daarom voor een kort pamflet op te stellen 

over de regio, en de gezamenlijke ambities en doelen.

De behoefte aan meer ambtelijke capaciteit die wordt genoemd in het rapport wil het Bestuurlijk 

Overleg ondervangen door een wederzijds commitment uit te spreken om daar waar nodig 

ambtelijke capaciteit te leveren. Het is aan de verschillende portefeuillehoudersoverleggen (PFO’s) 

om zelf de situaties te definiëren waar ambtelijke capaciteit noodzakelijk is en de capaciteit per 

onderwerp bij elkaar te brengen.

In het evaluatierapport wordt ook nog genoemd dat de samenwerking kan worden versterkt door 

het verbeteren van processen. U stelt ten aanzien van dit thema een aantal concrete acties voor, 

waaronder het uitnodigen van de voorzitters van de vier PFO’s om deel te nemen aan het 

Bestuurlijk Overleg, het in 2018 starten met een gezamenlijke vergadering elk kwartaal (de Dag 

van de Regio) en het organiseren van een werksessie om de informatievoorziening naar raden, 

colleges en ambtelijke organisaties te verbeteren.
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Gemeente Renkum

Wij vinden het belangrijk dat de verantwoording van resultaten en activiteiten van de Economic 

Board beter zichtbaar gemaakt wordt, ook richting gemeenteraden. Door de triple helix 

samenwerking in de Economic Board is de basis voor positionering van de regio weliswaar breder 

geworden, maar wij constateren met u dat de samenwerking tussen het GO en de Economic Board 

verbetering behoeft.

Op [datum] hebben wij met de gemeenteraad gesproken over het evaluatierapport en de 

bovengenoemde acties die het Bestuurlijk Overleg voorstelt om de samenwerking te verbeteren. 

Met deze brief laten wij u weten dat wij ons kunnen vinden in de conclusies en aanbevelingen uit 

het evaluatierapport en dat wij ons aansluiten bij de voorgestelde acties. Wij zien het pamflet 

waarin de gezamenlijke visie voor de regio wordt beschreven graag tegemoet en willen als Renkum 

graag bijdragen aan het versterken van regionale samenwerking.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, de burgemeester,

A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA A.M.J. (Agnes) Schaap
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