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Geadviseerd besluit

Kennis te nemen van de bijgevoegde brief van het college aan het Bestuurlijk Overleg van de Regio 
Arnhem Nijmegen met een reactie op het evaluatierapport Voorbij de startblokken en de door het 
Bestuurlijk Overleg voorgestelde acties om de samenwerking te verstevigen.

Toelichting op beslispunten

Met het wegvallen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn op 17 december 2015 negentien 
gemeenten in de regio gestart met een nieuwe regionale samenwerking in de vorm van het 
Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. De regio richt zich op het: (a) voeren van 
afstemming van beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, duurzaamheid en economische 
ontwikkeling; (b) aansturen van Bureau Brussel; (c) voeren van overleg op andere domeinen op 
basis van vrijwilligheid; en (d) adviseren van de deelnemende gebieden op domeinen waarop wordt 
overlegd.

In de onderstaande figuur is de inrichting van het GO weergegeven. Naast het GO staat ook nog de 
Economic Board, waarin vanuit de triple helix gedachte wordt samengewerkt om innovatie en 
economische groei in de regio te stimuleren.



Voorstel aan de raad

Bij de start van het GO is de afspraak gemaakt dat de samenwerking na één jaar zou worden 
geëvalueerd. Het Bestuurlijk Overleg heeft het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen de opdracht gegeven deze evaluatie op te pakken. Op 1 mei 2017 heeft het 
kenniscentrum het evaluatierapport Voorbij de startblokken aangeboden (zie bijlage 1), en heeft het 
Voorzittersoverleg zich gebogen over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport om te komen 
tot een voorstel om de samenwerking te verbeteren. Het evaluatierapport en het voorstel van het 
Voorzittersoverleg zijn op 2 juni 2017 besproken in het vergadering van het Bestuurlijk Overleg (zie 
bijlage 2 voor het verslag van deze vergadering).

Het Bestuurlijk Overleg geeft in de bijgevoegde brief (zie bijlage 3) aan dat het zich herkent in de 
conclusies beschreven in 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. Het evaluatierapport geeft echter wel aan dat er in de 
regio behoefte is aan verbeteringen om de huidige samenwerking te versterken door (a) een 
gezamenlijke visie op te stellen over wat de regiogemeenten bindt, (b) menskracht en middelen te 
organiseren, en (c) processen te verbeteren.

Wat betreft de aanbeveling om een gezamenlijke visie te formuleren, stelt het Bestuurlijk Overleg 
voor een kort pamflet op te stellen over de regio, en de gezamenlijke ambities en doelen van de 
regiogemeenten. De behoefte aan meer ambtelijke capaciteit wil het Bestuurlijk Overleg 
ondervangen door een wederzijds commitment uit te spreken om daar waar nodig ambtelijke 
capaciteit te leveren. Het is aan de portefeuillehoudersoverleggen (PFO’s) om zelf de situaties te 
definiëren waarbij ambtelijke capaciteit noodzakelijk is en de capaciteit per onderwerp bij elkaar te 
brengen.

Wat betreft het verbeteren van processen stelt het Bestuurlijk Overleg 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 de 
gemeenteraden, colleges en ambtelijke organisaties te verbeteren.

Het Bestuurlijk Overleg vraagt in zijn brief om uiterlijk in de eerste week van oktober een reactie te 
geven op het evaluatierapport en de voorstellen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen uit 
het rapport.

Beoogd effect

Uw raad te informeren over de evaluatie van de samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen en de 
voorstellen van het Bestuurlijk Overleg van de regio om deze samenwerking te versterken.

Kader

In de Notitie (Intergemeentelijke) Samenwerking Georganiseerd is bij fase 5 vastgelegd op welke 
wijze de raad wordt betrokken bij lopende samenwerkingsverbanden.

Argumenten

Wij kunnen ons vinden in de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport en sluiten ons 
aan bij de voorstellen die worden genoemd in de brief van het Bestuurlijk Overleg. Met de 
bijgevoegde brief (zie bijlage 4) willen wij ons standpunt kenbaar maken aan het Bestuurlijk 
Overleg. Voordat wij de brief versturen naar het Bestuurlijk Overleg willen wij deze echter eerst – 
samen met het evaluatierapport – met uw raad bespreken.

De gemeenteraden in de regio hebben namelijk bij de start van de samenwerking aangegeven 
belang te hechten aan een evaluatie na één jaar. Daarnaast is uit de evaluatie gebleken dat 
raadsleden minder aangehaakt zijn bij de samenwerking. Door de evaluatie, de voorstellen van het 
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Bestuurlijk Overleg om de samenwerking te verbeteren, en onze reactie op deze voorstellen met u 
te bespreken hopen wij uw raad verder te betrekken bij de regionale samenwerking.

Kanttekeningen

Geen.

Draagvlak

Niet van toepassing.

Aanpak/Uitvoering

Na de bespreking van de evaluatie en de bijgevoegde (concept)brief in de raadsvergadering van 
september, sturen wij een definitieve versie van de brief naar het Bestuurlijk Overleg.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Geen.

Juridische consequenties

Geen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Alternatieven 

Geen of een andere reactie versturen aan het Bestuurlijk Overleg over de evaluatie van de 
regionale samenwerking en de voorstellen om deze te verbeteren.

Bijlagen

1. Evaluatierapport Voorbij de startblokken (1 mei 2017)
2. Conceptverslag Bestuurlijk Overleg Regio Arnhem Nijmegen (2 juni 2017)
3. Brief van het Bestuurlijk Overleg inzake de evaluatie (16 juni 2017)
4. (Concept)brief aan het Bestuurlijk Overleg inzake de evaluatie van de Regio Arnhem Nijmegen
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