
   

Raad 23 november 2022 

Motie is unaniem 

aangenomen. 

 

Motie Regionale Agenda 2023/2024. 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 23 

november 2022,  

Toelichting:  

De Groene Metropool Regio (GMR) is nog maar kortgeleden van start is gegaan 

met hoge verwachtingen van de inzet van de GMR op een 5-tal regionale 

opgaven. Er kunnen begrijpelijk nog geen uitspraken worden gedaan over de 

vraag of die verwachtingen ook worden waargemaakt.  

De GMR heeft steeds aangegeven dat er keuzes gemaakt konden worden v.w.b. 

de deelname aan de verschillende deelopgaven; deelname aan alle 5 

deelopgaven was en is niet verplicht. Alle 5 de deelopgaven zijn op 

uitvoerbaarheid en realisatie zo nauw met elkaar verbonden waardoor het 

praktisch niet mogelijk is de keuze te maken voor minder dan de 5 deelopgaven. 

De Raad van Renkum was en is daar kritisch over, maar zeker bereid voor de 

jaren 2023/2024 mee te gaan in alle opgaven. Wel zien we graag vóór het 

voorleggen van het verzoek voor het intekenen op de regionale opgaven voor 

2025 een evaluatie wordt opgeleverd door de GMR, waarin duidelijk en helder 

wordt aangegeven welke investeringen er zijn gedaan tot en met Q1 2024 en 

wat daarvan de ‘return on investment’ c.q. de bereikte resultaten en opbrengsten 

zijn geweest specifiek voor elke deelnemende gemeente.  

De Regionale Agenda en begroting geven wel een overzicht van de investeringen 

en bezigheden, maar geen inzicht in de toegevoegde waarde per gemeente.  

Op grond van artikel 18 lid 2 is het bestuur gehouden alle inlichtingen te 

verstrekken die door de raad wordt verlangd.  

Draagt het College op: 

Aan het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio te verzoeken om 

voordat aan de regiogemeenten wordt gevraagd om in te tekenen op de 

regionale opgaven voor de periode vanaf 2025 en verder een evaluatie van de 

regionale opgaven aan (de raden van) de regiogemeenten te overleggen. Deze 

evaluatie gaat per opgave in op de uitgevoerde/ in uitvoerende zijnde projecten 

met bijbehorende investeringen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke 

regiogemeenten op welke wijze direct en/of indirect profijt/ baat hebben (gehad) 

bij deze projecten. Wanneer deze resultaten (nog) niet zichtbaar gemaakt 

kunnen wordt er een prognose afgeven. 
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