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Op 24 april hebben we van de Stuurgroep versterking regionale samenwerking de voorstellen ont-

vangen voor de versterkte/ nieuwe Regio Arnhem Nijmegen. 

 

In het voorjaar van 2019 hebben de achttien colleges van de gemeenten in de regio Arnhem-

Nijmegen besloten een proces te starten om de regionale samenwerking te versterken. De urgentie 

hiervoor was/ is tweeledig: (a) slagkracht organiseren voor de grote opgaven die op de regio af-

komen en (b) het tot stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regiona-

le besluitvorming. In de raadsbrief van 5 maart is deze urgentie voor de versterking meer in detail 

beschreven. 

 

De stuurgroep die dit proces onder zijn hoede heeft, schetste in januari van dit jaar de eerste con-

touren voor de visie, agenda en werkwijze van de nieuwe versterkte samenwerking in de regio 

Arnhem-Nijmegen in de zogenaamde Contourennotitie. Deze eerste contouren waren: 
 

▪ Een nieuwe regionale agenda die aansluit bij de agenda van andere overheden en maatschappe-

lijke partners. 

▪ Met een scherpere profilering en lobby, met een heldere visie en ambitie gericht op kwalitatieve 

groei en stedelijke ontwikkeling in balans met een groene en ontspannen leefkwaliteit. 

▪ Met een nieuwe transparantie: de individuele raden kunnen zelf beslissen aan welke opgaven ze 

deelnemen en het budget en mandaat dat daarbij wordt verleend. 

▪ Met een nieuwe slagvaardigheid: een programmatische aanpak, waarin per opgave ruimte en 

mandaat wordt gegeven om (met maatschappelijke partners) een welomschreven opdracht tot 

uitvoering te brengen. 

▪ Met een bestuur en een klein regiobureau dat de samenwerking binnen de opgaven regisseert 

en faciliteert. 

 

Uitbraak van de COVID-19 pandemie 
 

De contourennotitie is in februari en maart in alle colleges en raden van de regiogemeenten be-

sproken. De stuurgroep zelf heeft in een ronde langs de colleges en raden nadere reacties en idee-

en opgehaald voor de verdere uitwerking hiervan tot concrete eindvoorstellen. Zo heeft de kwar-

tiermaker – Jan Herman de Baas – in de raadscommissie van 4 februari de contouren voor de ver-
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sterkte samenwerking gepresenteerd en heeft u hem vragen kunnen stellen. Ook de resultaten van 

het raadsdebat over de regionale samenwerking in de raadscommissie van 10 maart zijn meegege-

ven aan de stuurgroep. 

 

Het vervolgproces lag strak op schema, de conceptvoorstellen naderden hun voltooiing en de 

raads- en collegebijeenkomsten hiervoor stonden in de steigers. En toen was daar de uitbraak van 

de COVID-19 pandemie. De derde radenbijeenkomst – gepland voor 23 maart – moest vanwege de 

COVID-19-maatregelen daarom ook worden geschrapt. Hetzelfde gold voor de geplande bijeen-

komsten voor de colleges (Regio Ontmoet) en de maatschappelijke partners. Het voornemen om 

eind maart de eindproducten op te leveren was hierdoor niet meer mogelijk. 

 

Aanpassing planning versterkingsproces 
 

De stuurgroep wil het versterkingsproces onder de gegeven omstandigheden op een passende wij-

ze voortzetten, met de gewenste bestuurlijke aandacht en dus inclusief de voor dit proces karakte-

ristieke overlegmomenten met raden en colleges. Daarom wil de stuurgroep pas om definitieve 

besluitvorming over de voorstellen vragen nadat de laatste presentatie- en gespreksmomenten met 

raden, colleges en externe partners – zoals voorzien in de oorspronkelijke planning – zijn geweest. 

De stuurgroep acht die momenten als essentieel voor een zorgvuldige voorbereiding en behande-

ling van de voorstellen. 

 

De oorspronkelijke planning verschuift daardoor. De stuurgroep komt – zodra de ontwikkelingen 

rondom de coronacrisis dit toelaten – met een nieuwe planning voor de bovengenoemde bijeen-

komsten. De stuurgroep houdt er daarbij rekening mee dat de besluitvorming over de voorstellen 

pas na de zomer kan worden gedaan. De nieuwe planning wordt in overleg met de gemeentesecre-

tarissen, de griffiers en de meedenkgroep van raadsleden voorbereid. 

 

Voorstellen nu ter informatie 
 

Omdat de voorstellen voor de versterkte regio in concept gereed zijn en het nog een tijd duurt 

voordat definitief besloten kan worden, wil de stuurgroep de voorstellen toch alvast met de colle-

ges en raden delen. Ons is gevraagd kennis te nemen van de voorstellen – en wel tegelijkertijd 

met de colleges van de andere regiogemeenten op 26 mei – en deze vervolgens ter kennisgeving 

door te geleiden naar de raden. Op die manier heeft de stuurgroep alvast helderheid over de ont-

wikkeling, voorafgaand aan de laatste gespreksmomenten met de raden en maatschappelijke or-

ganisaties. 

 

De voorstellen voor de versterkte regio bestaan uit: 
 

▪ Concept visie op de regio Arnhem-Nijmegen (zie bijlage 1)  

▪ Concept contouren voor de regionale agenda van 2021 (zie bijlage 2) 

▪ Concept Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen (zie bijlage 3) 

 

In de door de stuurgroep opgestelde bijbehorende aanbiedingsbrief (zie bijlage 4) wordt een kort 

overzicht van de inhoud van de verschillende voorstellen gegeven, alsook een financieel overzicht 

en een overzicht van de stappen in het doorlopen en nog te doorlopen versterkingsproces. Ter in-

formatie is ook het Bedrijfsplan voor de versterkte regio (zie bijlage 5) toegevoegd met een nadere 

uitwerking van de beoogde werkwijze. 

 

Strategisch Plan 2020-2025 The Economic Board 
 

Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van The Economic Board van april 2020, heeft The 

Economic Board haar Strategisch Plan 2020-2025 opgeleverd. De Regio en de Board hebben ons 

gevraagd om dit Strategisch Plan te betrekken bij de behandeling van de voorstellen van de stuur-

groep voor de versterkte regio. De reden hiervoor is dat na de zomer gelijktijdig met de definitieve 

besluitvorming over voorstellen voor de versterkte/ nieuwe regio ook een besluit genomen moet 
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worden over de voortzetting van de financiering van de Board voor de periode 2021-2025. Het 

Strategisch Plan biedt inzicht in de ambitie van de Triple Helix 3.0 en vormt de onderbouwing voor 

de voorzetting van de financiering van de Board. Naast de voorstellen voor de versterkte regio, 

bieden we u daarom ook ter kennisname het Strategisch Plan van The Economic Board aan. 

 

Nadere uitwerking van de regionale agenda 
 

De stuurgroep werkt ondertussen door aan de afgesproken verdere uitwerking van de vijf opgaven 

uit de regionale agenda. Zoals aangegeven in de Contourennotitie, moet er immers bij de behande-

ling van de begrotingen komend najaar uitgewerkte voorstellen van de vijf opgaven moeten liggen, 

waarop u als raad kunt intekenen. 

 

Nu alleen ter kennisname en nog geen besluitvorming 
 

Bovenstaand zijn de argumenten om de planning van het versterkingsproces op te schuiven en de 

voorstellen nu eerst informatief naar de colleges en raden te sturen toegelicht. Omdat de voorstel-

len nu wel gereed zijn, wil de stuurgroep die met het oog op een transparant proces wel alvast met 

uw raad delen. 

 

De voorstellen voor de versterkte regio liggen daarom alleen ter kennisgeving en niet ter besluit-

vorming voor. De stuurgroep vraagt u niet om alvast een standpunt in te nemen wat betreft de 

voorstellen. Voordat de stukken definitief ter besluitvorming – dat wil zeggen, goedkeuring van de 

gemeenschappelijke regeling en deelname aan de opgaven – naar uw raad worden gestuurd wor-

den eerst nog de eerder genoemde bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de derde radenbij-

eenkomst. Op basis van de opbrengsten van deze bijeenkomsten is het nog mogelijk dat de voor-

stellen worden aangepast. 

 

Inhoudelijke en financiële richting van de voorstellen 
 

Het alvast kennis kunnen nemen van de stukken geeft uw raad de gelegenheid om bij de behande-

ling van de Perspectiefnota/ Voorjaarsnota alvast een beeld te hebben van de inhoudelijke en fi-

nanciële richting van de voorstellen. Wat betreft de financiële richting gaat het om de inwonerbij-

drage en (geschatte) bijdrage voor deelname aan de vijf regionale opgaven van de versterkte/ 

nieuwe regio. 

 

Wat betreft dat laatste, wordt in de bijlage bij de aanbiedingsbrief (de samenvatting) genoemd dat 

bedragen hiervoor nog niet met zekerheid bedragen te noemen zijn, maar dat het toch van belang 

is om in de voorbereiding van de lokale begrotingen 2021 rekening te houden met een bepaald 

kostenbeslag. Concreet kan – op basis van ervaringsfeiten – dan worden uitgegaan van een bijdra-

ge aan de opgaven van tussen de €3 en €7 per inwoner. Aangezien we als Renkum niet altijd fi-

nancieel hebben bijgedragen aan de programma’s en projecten van de regio (maar soms wel de 

vruchten daarvan hebben geplukt), is onze huidige bijdrage (vanuit de beleidsbudgetten) niet in de 

grootte van deze bedragen. 

 

De bijdrage voor de bestuurlijke en organisatorische basis van de samenwerking (het regiobureau) 

wordt volgens de voorstellen €2,50 per inwoner. Naast deze basisbijdrage is er (vooralsnog) ook de 

bijdrage van €1 per inwoner voor The Economic Board. De totale basisbijdrage voor de regio – 

regiobureau plus de Board – wordt in de nieuwe situatie dan in totaal €3,50 per inwoner. Dat bete-

kent voor ons een basisbijdrage van in totaal €109.683. Dit is €50.827 meer dan onze bijdrage 

voor de huidige regio. 

 

Zoals genoemd, wordt eind 2020 het verlengingsbesluit aan de regiogemeenten voorgelegd voor 

het opnieuw financieren van The Economic Board voor een periode van vijf jaar. Dat betekent dat 

de bijdrage voor de Board mogelijk nog wijzigt. Dat geldt uiteraard ook voor de basisbijdrage voor 

de versterkte/ nieuwe regio die nog kan wijzigen naar aanleiding van de regionale bijeenkomsten 
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die nog worden georganiseerd. De hoogte van de bijdrage aan de opgaven hangt af van de ambi-

ties die worden geformuleerd bij de uitwerking van de regionale agenda en de deelname van onze 

gemeente aan één of meerdere regionale opgaven. 

 

Omdat de basisbijdrage voor de nieuwe/ versterkte regio nu bekend is, hebben we als college be-

sloten om deze ten opzichte van de huidige regio verhoogde bijdrage – ondanks dat goedkeuring 

van de nieuwe gemeenschappelijke regeling door uw raad pas na de zomer zal zijn – alvast mee te 

nemen in de Perspectiefnota. Dat wil niet zeggen dat we als college al een definitief besluit hebben 

genomen over deelname aan de versterkte/ nieuwe regio. Uiteraard beslist uw raad straks over het 

goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling van de versterkte/ nieuwe regio. We willen er 

alleen zeker van zijn dat we onze inwonerbijdrage aan de regio kunnen voldoen als we als gemeen-

te na de zomer besluiten mee te doen aan de versterkte/ nieuwe regio. 

 

De eventuele bijdrage aan de regionale opgaven hebben we in ieder geval niet meegenomen in de 

Perspectiefnota. De reden hiervoor is dat u uiteindelijk beslist of en aan welke opgaven we gaan 

meedoen (als we onderdeel blijven van de Regio Arnhem Nijmegen). De bijdrage hiervoor zal dan 

afkomstig moeten zijn uit de (incidentele of structurele) beleidsbudgetten gerelateerd aan de be-

treffende opgave. Aangezien onze beleidsbudgetten beperkt zijn, kan dat betekenen dat deze bud-

getten moeten worden opgehoogd. 

 

Bijeenkomst toelichten voorstellen 

Zoals aangegeven, organiseert de stuurgroep voordat de voorstellen te besluitvorming worden 

voorgelegd aan de gemeenten nog een aantal bijeenkomsten, waaronder de derde radenbijeen-

komst. We hechten er zelf ook belang aan om de voorstellen zoals die er nu liggen en het belang 

van de regio voor Renkum aan u toe te lichten. We willen u daarom op korte termijn, maar in ieder 

geval voor de besluitvorming over de versterkte/ nieuwe regio, uitnodigen voor een bijeenkomst 

hierover. We zoeken met de griffie naar een geschikt moment voor deze bijeenkomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

M.G.M. (Maurits) van de Geijn 

 

A.M.J. (Agnes) Schaap 
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