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Geachte raad,
Ons college heeft in overleg met de colleges van de gemeenten in de regio Amhem-Nijmegen
besloten om samen met de 18 regiogemeenten een proces te starten tot versterking van de regionale
samenwerking Amhem-Nijmegen.
Inleiding
Het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem-Nijmegen (GO) wil dit voorjaar een proces inzetten
dat moet leiden tot een versterkte regionale samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen. Het GO
heeft deze wens geformuleerd tijdens het bestuurlijk overleg van 27 maart 2019, waarbij het
bestuur zich heeft uitgesproken voor een hoog ambitieniveau. Het proces moet leiden tot een
sterkere regio, met één agenda, één gezicht naar buiten en een lange termijnvisie als fundament.
Daarbij moet de regionale samenwerking voorzien worden van een slimme, effectieve en
begrijpelijke governance, die voldoende kracht geeft om de ambities en opgaven gezamenlijk goed
verder te brengen, met oog voor de rollen van de colleges en raden van de regiogemeenten. Ook
moet binnen de governance het belang en de inbreng van de triple helix-partners een goede plek
krijgen en die rol versterken. Het GO is tot deze slotsom gekomen na bespreking van de
discussienotitie Regionale samenwerking: Samen steviger en sterker (april 2019) van de Kring
Gemeentesecretarissen regio Amhem-Nijmegen.
Wij bieden u deze discussienotitie van de gemeentesecretarissen hierbij graag aan ter inspiratie en
ter gedachtenvorming.
Noodzaak tot versterking regionale samenwerking
Versterking en verbetering van de regionale samenwerking staat weer nadrukkelijk op de agenda.
Het GO bestaat inmiddels drie jaar en op allerlei regionale tafels wordt gesproken en nagedacht
over hoe het gaat en over wat beter of anders kan. Met vragen als: hoe kunnen we samen
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effectiever worden in onze regionale samenwerking? Hoe kunnen we samen werken vanuit één
verhaal en één ambitie? Hoe kunnen Stuurgroep Investeringsagenda en Economie Board meer
samen optrekken? Hoe betrekken we de regiogemeenten bij de investeringsagenda? Hoe kunnen
we zaken slimmer en met minder bestuurlijke drukte organiseren? Is de bestuursvorm van het GO,
gericht op afstemming en uitwisseling, voldoende toegerust om de ambities die in de regio worden
geformuleerd en de opgaven waar we voor staan te kunnen waarmaken?
De urgentie om meer met één gezicht en één agenda samen te werken, wordt steeds breder
gedeeld en gevoeld. Er wordt heel veel werk verzet en er worden nieuwe vormen van
samenwerking uitgedacht, bijvoorbeeld om samen vooruit te komen op de dossiers mobiliteit en
duurzaamheid. Tegelijkertijd is er ongemak over het ontbreken van een integrale koers en
slagkracht. Een natuurlijk moment lijkt aangebroken om te bezien of er na drie jaar misschien
nieuwe antwoorden zijn op bestaande en nieuwe vragen en opgaven.
Standpunt college
Het GO kan deze ontwikkeling naar een sterkere regionale samenwerking alleen inzetten als de
colleges van de 18 regiogemeenten met deze koers instemmen. Ons college is hiermee, net als de
17 andere colleges in de regio, akkoord gegaan. Vanuit de regiogemeenten is daarbij nadrukkelijk
aan Arnhem en Nijmegen gevraagd of zij in dit proces, als grote steden, de lead willen nemen.
Uitvoering
Voor het vervolg zijn de volgende acties voorzien:
« Een proces starten tot versterking van de regionale samenwerking, in samenspraak met onze
partners in de regionale samenwerking (triple helix-partners/Economic Board, provincie
Gelderland), waarbij Arnhem en Nijmegen het voortouw nemen. De discussienotitie Regionale
samenwerking: Samen steviger en sterker (april 2019) van de Kring Gemeentesecretarissen
regio Arnhem-Nijmegen wordt daarbij als leidraad gebruikt;
» Vorming van een stuurgroep met de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen en evenredig
aangevuld met bestuurders vanuit iedere subregio die dit proces gaat sturen;
« Opstellen van een plan van aanpak en bijbehorende planning, ter vaststelling in de vergadering
van het GO van de regio op 19 juni 2019. Dit plan van aanpak zal de route en werkwijze
beschrijven van dit versterkingsproces;
« Het plan van aanpak richt zich op twee doelen, zijnde het opladen van de inhoudelijke
langetermijnvisie voor de regio én het ontwerpen van de governance- en werkstructuur die
hiervoor nodig is. Structuur volgt Ínhoud is het credo. Toch is vanuit het GO is de wens
uitgesproken om beide processen tegelijkertijd ter hand te nemen, om de vaart er in te houden,
maar ook omdat Ínhoud en vorm heel sterk samenhangen en dit de mogelijkheid biedt om
direct onderling bij te sturen;
« De stuurgroep zal het GO in ieder geval meenemen via de vaste Regio Overleg(t)- momenten
die zijn gepland;
« Instellen van een (ambtelijk) projectteam, die de dagelijkse leiding op zich neemt en ten eerste
het plan van aanpak opstelt. In zowel stuurgroep als projectteam moet de inbreng en
betrokkenheid van de triple helix-partners en de provincie goed geregeld zijn.
« De langetermijnvisie en het voorstel voor de bijbehorende governance/organisatie moeten in
december 2019 gereed zijn voor besluitvorming.
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Bovenstaande wordt de komende weken verder uitgelijnd en samengebracht in een plan van
aanpak dat via de colleges ter besluitvorming wordt voorgelegd in de vergadering van het GO op
19 juni a.s.
Betrokkenheid gemeenteraden
Als gemeenteraad zult u aan het einde van dit proces - samen met 17 andere gemeenteraden besluiten over een nieuwe agenda en de sturing/werkwijze van de regionale samenwerking in de
regio Arnhem-Nijmegen. De raden krijgen daarom een rol in het ontwikkelproces (bv. via een
klankbordgroep of regionale raadswerkgroep) en als resultaat van dit proces een duidelijke positie
in een nieuw te ontwerpen govemancestructuur (democratische legitimatie). We nodigen u als
gemeenteraad graag uit om vanaf de start van dit proces een rol te spelen en dit zal ook onderdeel
zijn van het plan van aanpak.
Financiën
Op zichzelf heeft deze nota geen financiële gevolgen. Als de colleges van de regio besluiten om
deze beweging in gang te zetten zal in het plan van aanpak, in overleg met de regio, een paragraaf
worden opgenomen over het beschikbaar stellen van middelen en menskracht.

Met vriendelijke groet,
burgemeesfēSin wethouders

secretaris

Dapftäe Bergman
burgemeester

Bijlage: discussienotitie regionale samenwerking april 2019.(atl9000883)

n.b.: deze raadsbriefis in alle 18regiogemeenten van gelijke strekking.
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