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Aanbieding conceptbegroting 2020
Algemene financiële en beleidsmatige kaders

Geachte voorzitter en leden,
Samenvatting
1. de gemeenteraden v/orden uitgenodigd (desgewenst) een zienswijze over de conceptbegroting 2020
naar voren te brengen voor 12 juni 2019.
2. Inzicht in algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2020.
3. Inzicht in de hoogte inwonerbijdrage 2020.
Gezonde Groei
In juni 2018 is door voorzitter Marcouch de Gezonde-groei-ambitie gepresenteerd en het gelijknamige
magazine. Gezonde Groei staat voor het behouden en versterken van de unieke combinatie van
economische kracht en kwaliteit van leven in de regio Arnhem-Nijmegen: inzetten op duurzame en
gezonde keuzes voor wonen, werken en mobiliteit op weg naar een circulaire economie. Hiermee is de
basis gelegd voor een gezamenlijke koers. Deze ambitie heeft veel nieuwe energie aangeboord.
Kaders 2020
Conform de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijk regelingen (art. 34b Wgr) zendt een
gemeenschappelijk regeling voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het
volgende begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten. Onder deze kaders worden verstaan de
veranderingen op hoofdlijnen die afwijken van eerder gestelde beleids-, uitvoerings- of financiële
kaders.
In de laatste vergadering van de bestuursperiode 2014-2018, 28 februari 2018 te Zevenaar, zijn door de
bestuurders afspraken gemaakt over de ambities op de 4 domeinen voor de huidige bestuursperiode. Na
de gemeenteraadsverkiezingen zijn de PFO's, in de nieuwe samenstelling, doorgegaan op de ingeslagen
weg, werkend aan de Gezonde Groei van de regio. De ambities zijn door de nieuwe bestuurders in de
PFO's verder uitgewerkt en vertaald naar menskracht en middelen. Het bijeenbrengen van voldoende
financiële middelen om de ambities uit te voeren b l i j f t een grote bestuurlijke uitdaging. Hetzelfde
geldt voor voldoende ambtelijke ondersteuning. De bestuurders onderschrijven breed de noodzaak om
de uitvoering van lokale taken op de schaal van de regio Arnhem-Nijmegen te voorzien van adequate
middelen. Deze programmagelden, vindt u niet in de voorliggende begroting. Een nauwkeurig beeld
van programmagelden is op dit moment niet t e geven. In het tweede kwartaal van 2019 is het beeld
van de noodzakelijke financiële inzet op de 4 thema's afgerond.
Versterking en verbetering van de regionale samenwerking staat weer nadrukkelijk op de agenda. Na
drie jaar samenwerking wordt er op diverse tafels gesproken en nagedacht over hoe de regionale
samenwerking zich verder kan ontwikkelen. De huidige samenwerking is gericht op afstemming en
uitwisseling. De ambities van de regio vragen slagkracht, menskracht en middelen.
De Kring Gemeentesecretarissen, die ook in 2018, daartoe opgeroepen door het Algemeen Bestuur,
voorstellen heeft gedaan ter versterking van de samenwerking, heeft eind 2018 afgesproken een
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pamflet op te stellen over de versterking van de regionale samenwerking. Op 27 maart 2019 is door de
Kring aan het Algemeen Bestuur een discussienotitie gepresenteerd. Het Algemeen Bestuur heeft
vervolgens besloten een proces te starten dat moet leiden t o t versterking van de regionale
samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen. Het proces moet leiden t o t een sterkere regio, met één
agenda, één gezicht naar buiten en een lange termijnvisie als fundament. Het voornemen is dit proces
in 2019 af te ronden. Over dit proces wordt u nog separaat geïnformeerd door uw college. In hoeverre
dit proces effect heeft op de voorliggende begroting 2020 is op dit moment niet te duiden.
Een nauwkeuriger (financieel) beeld is door ons bestuur niet te geven. Volstaan moet worden met het
schetsen van de actuele ontwikkelingen.
Inwonerbijdrage 2020
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 27 maart j l . besloten de inwonerbijdrage voor
2020 op €1,88 vast te stellen. De inwonerbijdrage is daarmee gelijk aan de inwonerbijdrage voor 2019.
Met deze mededeling wordt voldaan aan de verplichting zoals vastgelegd in de regeling om voor 1 mei
de inwonerbijdrage voor het komende begrotingsjaar vast te stellen en aan de deelnemers ter kennis
te brengen. Deze inwonerbijdrage is opgenomen in de voorliggende begroting.
Begroting 2020
Als bijlage t r e f t u de ontwerpbegroting 2020. Conform de bepalingen van artikel 35 Wgr heeft Uw
gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze in te brengen alvorens de begroting wordt vastgesteld.
Het Algemeen Bestuur is voornemens op 19 juni 2019 de begroting vast te stellen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de
secretaris dhr. H. van den Berg.
Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Regio Arnhem Nijmegen.

Ahmed Marcouch
Voorzitter
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Henk van den Berg
secretaris

Bijlage: 1
i.a.a.: griffiers, secretarissen, regiocoördinatoren van de deelnemende gemeenten, secretarissen PFO's (allen per
mail).
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