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Geachte Colleges,
Inleiding
De Kring gemeentesecretarissen Arnhem-Nijmegen heeft zich de afgelopen maanden, hiertoe
uitgenodigd door het Algemeen Bestuur van de regio, gebogen over haar rol in de regionale
samenwerking. Op 28 februari jl. te Zevenaar hebben we afgesproken om op thema's als ambitie,
governance, menskracht en middelen medio april met een advies te komen.
In deze brief richten wij ons advies aan uw college. Een advies op twee thema's. De reden dat we ons
nu niet tot het Algemeen Bestuur richten is dat zij eerst 20 juni a.s. bijeenkomen. De twee thema's
vinden wij dermate zwaarwegend dat we nu Uw medewerking inroepen.
1. Visie en ambitie
Door de 4 PFO's zijn in de laatste vergadering van deze bestuursperiode (28 februari 2018) ambities
vastgesteld voor de komende jaren. Dit betekent dat de wethouders met de gezamenlijke afspraken
terugkeerden naar hun gemeente. Vanuit ieder domein zijn deze ambities, met de benodigde
menskracht en middelen, op de gemeentelijke tafel gelegd. Wij moeten constateren dat binnen de
huidige samenwerkingsstructuur iedere vorm van integrale afstemming en weging ontbreekt. Mogelijk
is hier (toch) een rol weggelegd voor het Voorzittersoverleg. Een krachtige en effectieve regionale
samenwerking vereist een integrale agenda, steunend op een gedragen en realistische visie die als
kompas fungeert. De thema's vanuit de 4 PFO's zijn met elkaar in verbinding gebracht en gewogen en
daarbij voorzien van de benodigde menskracht en middelen.
De Kring is van mening dat dit punt nog dit jaar op de agenda moet komen en is graag bereid hieraan
een bijdrage te leveren.
De gevraagde inzet (financiën en menskracht) voor 2018 is een uitdaging. De programmagelden zijn
vaak niet voorzien in de gemeentelijke begrotingen, waardoor er expliciete college- en raadsbesluiten
nodig zijn.
Zo is voor de uitvoering van het nieuwe beleid rond werklocaties nodig dat de monitoring wordt
opgepakt. Bestuurlijk is de keuze gemaakt dit niet aan de provincie Gelderland over te laten. Een
gezamenlijk gedragen (en financieel ondersteunde) monitoring waarborgt een zorgvuldige uitvoering
van het nieuwe beleidskader.
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De op 28 februari overeengekomen ambities in de 4 PFO's vragen ook in 2018 om financiële middelen.
Aangenomen mag worden dat deze afspraken in het eerstkomend regulier overleg van de 4 PFO's, op
20 juni a.s., op de agenda staan om de nieuwe colleges aan deze ambities te binden.
Ondertussen loopt het jaar 2018 door en is het niet denkbeeldig dat 2018 een verloren jaar wordt
wegens het ontbreken van middelen. De Kring vindt dit ongewenst en doet een beroep op alle 18
colleges om binnen de financiële ruimte van 2018 budget te vinden en naar rato van het inwoneraantal
bij te dragen. Om u inzicht te geven in de bedragen verwijzen zij u naar bijgaand overzicht.
2. Organisatie
De Kring heeft de vraag gesteld welke organisatie er nodig is voor facilitering van de regionale
samenwerking en de 4 PFO's. Wij achten het moment daar om dit nu op een zakelijke en
toekomstbestendig wijze te regelen. Dit betekent dat de lasten collectief gedragen worden en niet
langer op de schouders van een enkele gemeente drukken.
Voor de secretarisfunctie is dit, in de lijn van onze opvatting, geregeld in de ontwerpbegroting 2019
die kortgeleden aan de deelnemende gemeente is aangeboden.
Graag hadden wij gezien dat in deze ontwerpbegroting de kosten van de 4 PFO-secretarissen ook
waren opgenomen. Dit is niet gebeurd. Het Algemeen Bestuur nu vragen om een nieuwe
ontwerpbegroting 2019 aan de gemeenten aan te bieden is procedureel een lastige opgave.
Wij hebben afgesproken dat een PFO-secretaris na 2018, op basis van een op te stellen
taakomschrijving voor 0,4 fte, uit de regio wordt geworven. Hiermee is de basisondersteuning voor een
PFO geborgd. De gemeente waaruit hij of zij afkomstig is ontvangt een vergoeding. Met deze
constructie komt ook definitief een einde aan de afspraak dat de voorzitter zijn/haar eigen secretaris
meebrengt.
Om deze 'schadeloosstelling' te kunne financieren dienen de kosten ook opgenomen te worden in de
Regiobegroting 2019. Dit vraagt om een bijstelling van de inwonerbijdrage voor 2019 (€ 0,30). De
nieuwe inwonerbijdrage bedraagt dan € 1,88 (1,58 + 0,30) per inwoner. Wij kiezen er voor de
ondersteuning van de PFO's voor dit jaar niet te wijzigen, waarmee de continuïteit en voortgang
gewaarborgd is in het jaar dat nieuwe portefeuillehouders op de 4 thema's aan de slag gaan. De
gemeenten Arnhem, Nijmegen en Wijchen zijn bereid de secretarissen voor dit derde jaar beschikbaar
te stellen.
Wij vragen alle 18 colleges bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2019 van het GO Regio Arnhem
Nijmegen ons advies over te nemen. Dit vervolgens aan het Algemeen Bestuur, in de op te stellen,
zienswijze te berichten.
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Slot
Met beide voorstellen verwachten wij een constructieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijk
ontwikkeling van de samenwerking van de Regio Arnhem Nijmegen. Over verdere stappen willen wij
nadrukkelijk in gesprek blijven.
Met vriendelijke groet,
Kring gemeentesecretarissen Arnhem-Nijmegen
Namens deze,
de 'Kopgroep'
Arne van Hout - Nijmegen
Michel Tromp - Zevenaar
Edwin van der Velde - Berg en Dal
Jan Wijnia - Lingewaard
Rob van Wuijtswinkel - Arnhem

Bijlage: 1

i.a.a.: Kringleden; Algemeen Bestuur Regio Arnhem Nijmegen, intermediairs Regio Arnhem Nijmegen.

