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Samenvatting
Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020. De zienswijze wordt uiterlijk 13 juni verwacht door het GO. Gelet op
de datum van de raadsvergadering heeft ons college na consultering van de commissie FAZ bijgevoegde
zienswijze ingediend onder voorbehoud goedkeuring door de gemeenteraad.

Besluit om
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
2. kennis te nemen van de begroting 2020;
3. in te stemmen met de zienswijze.________
Inleiding
Het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen (verder GO) is de formele borging van de
regionale samenwerking tussen de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze regionale
samenwerking is na de opheffing van de WGR+ (stadsregio) belegd in een lichte bestuursvorm, te weten
een gemeen-schappelijke regeling waaraan geen taken of bevoegdheden van deelnemende gemeenten zijn
overgedragen. De samenwerking is inhoudelijk gebaseerd op 4 thema’s, te weten Economie,
Duurzaamheid, Mobiliteit en Wonen en gericht op afstemming. Het GO ontbeert besluitvormende kracht.
Het GO beoogt dat onze regio op deze schaal een sterkere positie krijgt richting provincie en Rijk om
invloed te krijgen in processen die onze regio aan gaan. Daarnaast is regionale samenwerking in welke
vorm dan ook van belang om alle taken die grens overstijgend zijn goed te organiseren.
Versterking regionale samenwerking
Bij brief van 19 april 2019, kenmerk Uİ19.02943, hebben wij in afstemming met alle 18 colleges van B&W
van de regiogemeenten Arnhem-Nijmegen uw raad geïnformeerd over het proces wat het GO wil gaan
inzetten om te komen tot een versterking van de regionale samenwerking in de regio.
De bedoeling is dat er een plan van aanpak met bijbehorende planning wordt gepresenteerd hoe en op
welke wijze de regionale samenwerking beter vorm krijgt. Het plan van aanpak richt zich op twee doelen,
te weten het maken van een langetermijnvisie voor de regio en het ontwerpen van een bij de toekomstige
ambities behorende bestuurlijke structuur. Het streven is erop gericht de langetermijnvisie en de gewenste
bestuursvorm in december 2019 ter besluitvorming voor te leggen.
Wij zullen u regelmatig over het verloop van het proces informeren. Daarnaast zullen in het plan van
aanpak mogelijkheden worden ingebouwd om (een afvaardiging van) uw raad nadrukkelijk een rol te
geven in het ontwikkelproces.
Beoogd effect
Via de bijgevoegde zienswijze willen wij onze instemming geven over de jaarrekening 2018 en de begroting
2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan.

Argumenten
1. Met hetjaarverslag 2018 inclusief dejaarrekening 2018 legt het GO verantwoording af over de
besteding van de gelden.
De jaarrekening van het GO sluit met een positief saldo van C81.177 op een totaal bedrag van
Cl.160.388. De bijdrage van onze gemeente bedraagt over 2018 C38.000, gebaseerd op een bijdrage
per inwoner van Cl,50. Van dit bedrag is Cl,00 bestemd voor de stichting Economie Board.
Het Algemeen Bestuur van het GO heeft voorgesteld een deel van het overschot, zijnde C25.000,
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategie en het restant beschikbaar
te houden voor de regio. Normaal gesproken vloeit een jaarrekeningoverschot terug naar de
deelnemende gemeenten. Gelet op het geringe bedrag waar hier sprake van is, kan met het voorstel
van het Algemeen Bestuur worden ingestemd.
2.

De begroting2020 van het GO zet de lijn van 2019 en vertoont geen afwijkingen.
Het GO presenteert voor 2020 een sluitende begroting. De bijdrage van onze gemeente voor 2020
bedraagt C48.684, gebaseerd op een bijdrage per inwoner van Cl,88. Zoals bekend is bij de begroting
2019 ingestemd met deze verhoging van de bijdrage per inwoner, om hiermee de ambtelijke
secretarissen van de 4 PFO’s (wonen, duurzaamheid, mobiliteit en economie) te faciliteren.
Het mag duidelijk zijn dat de voorliggende begroting nog een onzekerheid in zich heeft. Zoals eerder in
dit voorstel geschetst, is de uitkomst van het proces tot versterking van de regionale samenwerking en
de wijze waarop dit vorm gaat krijgen nog ongewis. Mogelijk dat dit proces nog zijn effect zal hebben
op deze begroting. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Financiën
De geraamde bijdrage voor 2020 voor het GO zal worden verwerkt in de gemeentebegroting 2020.
Tijdspad
De zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 GO is behandeld in de commissie FAZ van 12 juni 2019
en akkoord bevonden. Onder voorbehoud van instemming van uw raad is deze zienswijze toegezonden aan
het Algemeen Bestuur van het GO.
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