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Zienswijze Jaarverslag 2017 en begroting 2019
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen

a
Voorstel
Akkoord te gaan met verzending van deze zienswijze door het college van B&W aan het bestuur van het
Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen
Inleiding
Op 15 april jl. ontvingen wij een brief met de conceptbegroting 2019 en het Jaarverslag 2017 van het
Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. In de brief wordt gevraagd om onze
zienswijze naar voren te brengen voor 13 juni 2018. Het bestuurlijk Overleg van de regio wil het
jaarverslag en de begroting op 20 juni aanstaande vaststellen.
Jaarverslag 2017
In de regio Arnhem-Nijmegen wordt sinds eind 2015 op een nieuwe manier samengewerkt op de vier
thema's economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid, met groeiende energie en al mooie resultaten
voor stad en regio. In de portefeuillehoudersoverleggen (Pfo's) die op de vier thema's actief zijn, werken
de wethouders van de 18 gemeenten steeds meer en vanzelfsprekender samen. Zo werkte het Pfo
economie in 2017 aan de opzet van het Regionaal Programma Werklocaties met als doel een betere
balans in het regionale aanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor detailhandel. Op het
gebied van mobiliteit hebben we als gemeenten de regionale Bereikbaarheidsagenda Mobiliteit opgezet.
Op het thema wonen zijn (sub)regionale woonagenda's ontwikkeld waarin onder meer de
woningverdeling en -planning geregeld wordt. Het portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid werkte in
2017 aan de actualisatie van de routekaart de Groene Kracht, gericht op regionale projecten op het
gebied van energietransitie. Een ander mooi resultaat van de regionale samenwerking op het gebied van
duurzaamheid is de Europese aanbesteding voor de gezamenlijke inkoop van energie.
In dit beknopte overzicht noemen we ook de Economic Board die samen met overheden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen werkt aan het versterken en stimuleren van samenwerking in de regio. De Economic
Board zet daarnaast sterk in op profilering van de regio als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven, met
als vlaggenschepen de topsectoren energy, health en food.
Het Jaarverslag over 2017 laat met bovenstaande en andere voorbeelden zien dat de samenwerking in
de regio Arnhem-Nijmegen - de evaluatie van begin 2017 benoemde het ook - voorbij de startblokken is,
steeds meer wint aan waarde, betekenis en ambitie en ook steeds meer concreet inhoud krijgt.

Begroting 2019
De begroting 2019 die de regio aanbiedt, weerspiegelt de ambitie om de samenwerking die in de
afgelopen jaren door de portefeuillehoudersoverleggen op zovele onderwerpen is ingezet met volle
kracht voort te zetten.
De begroting 2019 en de bijbehorende brief Algemene financiële en beleidsmatige kaders benoemen
daarbij twee randvoorwaardelijke - tamelijk technische - zaken die van belang zijn en in deze begroting of
op korte termijn aandacht behoeven. Het gaat om het volgende.
1. Bekostiging secretaris GO Regio Arnhem-Nijmegen reeds opgenomen in begroting
2. Financiële gevolgen ambities Pfo's
1. Bekostiging secretaris GO Regio Arnhem-Nijmegen reeds opgenomen in begroting
In de begroting 2019 is de formatie (0,8 fte) van de secretaris nu volledig opgenomen. Bij de start van het
GO was 0,4 fte voorzien voor de secretarisrol. 0,8 fte is de feitelijke en gegroeide situatie. Tot nu toe nam
de gemeente Arnhem - als gastheergemeente van de secretaris - de aanvullende 0,4 fte voor zijn
rekening. Met het opnemen van de volledige salariskosten van 0,8 fte in deze begroting worden met
ingang van 2019 de salariskosten van de secretaris door alle regiogemeenten gedeeld.
Dit heeft als consequentie een verhoging van de inwonersbijdrage ten opzichte van voorgaande jaren
met €0,08. Hiermee wordt de bij de start afgesproken inwonerbijdrage van €1,50 bijgesteld 'naar €1,58.
Wij vinden het redelijk de bekostiging van de secretaris in de begroting te vertalen en dus met alle
regiogemeenten te delen. Wij hebben dit in onze zienswijze specifiek aangegeven.
2. Financiële gevolgen ambities Pfo's
De afgelopen jaren is gebleken dat het bijeenbrengen van programmagelden vanuit de deelnemende
gemeenten veel tijd en energie vraagt. In de brief algemene financiële en beleidsmatige kaders maakt
het bestuur van het GO melding van het volgende. In de laatste PFO-vergaderingen zijn door de
bestuurders de ambities geformuleerd voor 2018 en 2019. Een indruk hiervan is op 20 maart 2018
toegestuurd in de Voorzittersbrief coalitievorming d.d. 20 maart 2018. De verwachting is dat in het
eerstkomend regulier overleg van de Pfo's, op 20 juni aanstaande, de ambities (opnieuw) onderwerp van
gesprek zullen zijn. De bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn dus nog niet verwerkt in deze begroting.
We maken een analyse over wat dit voor Arnhem betekent. Gezien de omvang van de ambities en
bijbehorende kosten verwachten we voor 2018 en 2019 dat we dit niet of niet geheel kunnen realiseren
uit bestaande budgetten. Wij zullen daarom hieromtrent met een apart voorstel naar uw raad komen voor
bekostiging van deze ambities in het lopende jaar 2018 en het komende jaar 2019.
Om de discussie hierover in de gemeenten tijdig en gedegen en tijdig te kunnen voeren, met het oog op
de voorbereiding van de Meerjarenbegroting 2019-2022, hebben wij in onze zienswijze tevens een
oproep aan de Pfo's opgenomen om tijdig met voorstellen te komen.
Zienswijze
Samenvattend: In bijgaande zienswijze hebben we bovenstaande punten specifiek onder de aandacht
gebracht. In de zienswijze gaan we verder kort in op de Voorlopige Jaarrekening 2017 van het GO en het
jaarverslag van de Economic Board. Beide passen bij de afspraken die voor het begrotingsjaar 2017
gemaakt waren.

Beoogd effect
Met het indienen van de zienswijze spreken wij onze waardering en instemming uit voor het Jaarverslag
2017 en de Begroting 2019 van het GO Regio Arnhem-Nijmegen.
1. Bekostiging secretaris GO Regio Arnhem-Nijmegen reeds opgenomen in begroting.
Tevens laten wij weten dat we instemmen met het voorstel om de salariskosten van de secretaris GO
volledig in de begroting op te nemen. De inwonersbijdragen komt hiermee op €1,58.
2. Financiële gevolgen ambities Pfo's.
Tenslotte vragen wij in de brief aandacht voor het spoedig formuleren van voorstellen inzake de
benodigde programmagelden voor 2018 en verder.
Argumenten
1. Bekostiging secretaris GO Regio Arnhem-Nijmegen: reeds in begroting opgenomen.
Als gezegd achten wij het redelijk de kosten voor de secretaris van het GO als regiogemeenten gezamenlijk
te dragen, zoals dit nu in deze begroting geregeld is.
2. Financiële gevolgen ambities Pfo's.
Ons verzoek om spoedig te komen met voorstellen heeft te maken met onze wens om zaken tijdelijk te
kunnen verwerken in onze MJPB 2019-2022.

Kanttekeningen en risico's
Zoals hierboven aangegeven leiden de ambities van de Pfo's leiden tot kosten in het lopende
begrotingsjaar en voor de ontwerp MJPB 2019-2022.
Het GO denkt na over nieuwe manieren van bekostiging van programmagelden anders dan de tot nu toe
gehanteerde collectezak-methode.
In de brief financiële en beleidsmatige kaders is ook een passage opgenomen over het versterken van
bestuurlijke en ambtelijke processen in onze regionale samenwerking. Daarbij wordt verwezen naar
plannen die in ontwikkeling zijn. Een van de thema's die genoemd worden is de financiering van de
secretarissen van de Pfo's, die nu nog door een drietal gemeenten beschikbaar wordt gesteld en
waarvan het idee is om dit in de toekomst - net als bij de secretaris GO - ook gezamenlijk te gaan
dragen.
Ten aanzien van bovenstaande punten verwachten wij zoals gezegd in de komende tijd met voorstellen
naar uw raad te komen.

Financiën
De kosten voor de verhoging van de inwonersbijdrage van €1,50 naar 1,58 zullen wij in Arnhem bij de
ontwerp MJPB voor 2019-2022 inbrengen. Voor Arnhem betekent dit een verhoging van de
inwonersbijdrage van € 233.582 (uitgaande van 155.721 inwoners in 2018) naar €248.444 (uitgaande
van 157.243 inwoners in 2019).

Uitvoering
De zienswijze op de Begroting 2019 en Jaarverslag 2017 zullen wij na besluitvorming door de raad
hierover aan het bestuur van het GO toesturen.
Communicatie
Normale procedure van openbaarmaking.
Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
 Brief zienswijze op begroting 2019 en JV GO AN
 Aanbiedingsbrief aan GO m.b.t. concept zienswijze
 Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2019 Regio Arnhem Nijmegen
 Brief Algemene financiële en beleidsmatige kaders d.d. 15-04-2018
 Voorzittersbrief coalitievorming 20 maart 2018
 Conceptbegroting 2019 Regio Arnhem Nijmegen
 Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarrekening 2017
 Voorlopige Jaarrekening 2017, vastgesteld 28-02-2018
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2018, Cluster SBR nummer: 251477;
gelet op artikel 35 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei
2017, gelezen de brieven van het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan d.d. 12 april 2018 en gelet op
artikel 35 van de Wgr, alsmede op artikel 9 van de regeling Gemeenschappelijk Orgaan, besluit:
besluit:
Akkoord te gaan met verzending van deze zienswijze door het college aan het bestuur van de Regio
Arnhem-Nijmegen
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De voorzitter,

