Aan de raadsleden en de commissieleden Ruimte van
de gemeente Beuningen
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Beantwoording vragen commissie Ruimte over de nieuwe gemeenschappelijke
regeling van de Stadsregio.

Geachte heer, mevrouw,
In de commissie Ruimte zijn vragen gesteld over de stemverhouding in de nieuwe
Gemeenschappelijke regeling Stadsregio in relatie tot de stemverhouding in de MGR. Ook is een
vraag gesteld wat met sterke en zwakke gemeenten wordt bedoeld in de nieuwe
gemeenschappelijke regeling van de Stadsregio. In deze brief beantwoord ik uw vragen.

1. Stemverhouding: vergelijking GR Stadsregio en de Modulaire Gemeenschappelijke
regeling
Beide regelingen hebben de stemverdeling gebaseerd op/naar rato van het aantal inwoners
per gemeente.
Beide regelingen beslissen op basis van meerderheid van stemmen.
- In de stadsregio hebben Nijmegen en Arnhem samen 42 van de 100 stemmen. De twee
grootste gemeenten hebben samen altijd nog meerdere andere gemeenten nodig om een
meerderheid van stemmen te behalen.
- In de MGR heeft Nijmegen 108 van de 200 stemmen. Dit betekent dat Nijmegen alléén
altijd de meerderheid van stemmen heeft. Daarom is de gemeenschappelijke regeling
aangevuld met de volgende zinsnede: Besluiten van het algemeen bestuur met
betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 7 lid 3 kunnen
alleen genomen worden indien alle algemeen bestuursleden van minimaal drie
gemeenten instemmen met het besluit en voldaan is aan de in lid 1 bedoelde
meerderheid van stemmen.”
Dit is nodig omdat onderdelen van de MGR zoals het werkbedrijf grote financiële
gevolgen voor individuele gemeenten kan hebben
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In beide regelingen hebben de grote gemeenten - in de MGR is dat alleen Nijmegen –
geen alleenrecht en geen vetorecht.
De facto hebben beide gemeenschappelijke regelingen hetzelfde verwoord.
2. Sterke en zwakke gemeenten
In artikel 3 van de concept regeling van de Stadsregio wordt alleen gesproken over sterke
gemeenten in een sterke regio. Hiermee wordt bedoeld aan te geven dat de gemeenten
binnen de stadsregio allen zelfbewust en krachtig voor een nieuwe vorm van
samenwerking kiezen. Over zwakke gemeenten wordt niet gesproken.
Uw vragen over de continuïteit van maatregelen op het gebied van openbaar vervoer en mobiliteit
worden later, maar nog wel vóór de raadsvergadering beantwoord

Met vriendelijke groet,
Hans Driessen
wethouder Financiën, Burgerparticipatie en Onderwijs
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