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Samenwerking Arnhem Studiestad.
INHOUD VOORSTEL
Instemmen met de Samenwerking Arnhem Studiestad.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Belangrijke onderwerpen in het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 met de titel
‘Rheden geeft Energie’ zijn:
 samen met ondernemers en onderwijsinstellingen meer inwoners aan het werk
krijgen;
 een gezonde en duurzame leefomgeving in onze gemeente via een noodzakelijke en
betaalbare energieomslag;
 het realiseren van nieuwe woningen waardoor de doorstroom op de woningmarkt op
gang komt; en
 meer kansen voor onze jeugd om een goede levensstart te maken.
2 Wat is de aanleiding?
Op 30 mei 2017 heeft de raad de Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden Rheden
vastgesteld. In deze beleidsnotitie wordt voorgesteld dat de raad en uw college in de
januarivergadering van de raad de samenwerkingsverbanden bespreken, dit om de raad
in staat te stellen voldoende aandacht te kunnen schenken aan de paragraaf Verbonden
partijen van de begroting en ook om de prestaties en effecten van de samenwerkingsverbanden te bespreken.
In februari 2018 is gemeente Rheden voor het eerst benaderd om deel te nemen aan een
werksessie met een aantal mensen die aan de samenwerking Arnhem Studiestad werken
om te bepalen of een dergelijke samenwerking zinvol is. Vervolgens is de wethouder van
de gemeente Rheden uitgenodigd voor het bestuurlijk overleg Arnhem Studiestad van
1 maart 2018. In april 2018 heeft gemeente Rheden een samenwerkingsovereenkomst
ontvangen. Dit tijdspad is de reden waarom deze samenwerking Arnhem Studiestad niet
eerder besproken.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
 Het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022, ‘Rheden geeft Energie’.
 Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden Rheden.
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4 Wat willen wij bereiken?
Het samenwerkingsverband heeft een tweeledig doel:
 het versterken van Arnhem en omgeving als een plek waar het voor studenten
aangenaam studeren en verblijven is én waar alumni na hun studie goed kunnen
blijven wonen, werken en ondernemen;
 een aantrekkelijker vestigingsklimaat in Arnhem en omgeving om te ondernemen en
te innoveren.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
Om deze doelstellingen te realiseren zijn er vijf onderwerpen benoemd waarop in de
periode 2018-2020 extra wordt ingezet:
1 Branding & Marketing.
2 Wonen.
3 Sport.
4 Cultuur en uitgaan.
5 Ondernemerschap.
De wethouder Onderwijs neemt 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) deel aan het
bestuurlijk overleg Arnhem Studiestad over jaarplan, begroting en aanvullende
sturingskracht.
6 Wat gaat het kosten?
Er wordt een reguliere jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Rheden verwacht
ter waarde van € 7.500,00 (op totale kosten van de samenwerkingsverband van
€ 143.500,00) voor de periode 2018-2020. De dekking ligt bij het budget voor Regionale
samenwerking/Partnerschap.
7 Wat zijn de risico’s?
Deze samenwerking heeft beperkte (financiële) risico (€ 7.500,00) en consequenties voor
de inwoner.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Na de evaluatie van Arnhem Studiestad (2015-2017) in april 2017 is besloten Arnhem
Studiestad voort te zetten voor een periode van twee jaar (2018-2020) en de
samenwerking uit te breiden met kennisinstelling Rijn IJssel en de gemeente Rheden.
I Waarom wil de gemeente Rheden samenwerken?
Alleen door samenwerking versterkt de gemeente haar bestuurskracht waardoor de
gemeentelijke taken en ambities effectief kunnen worden gerealiseerd.
Kennisinstellingen en studenten hebben een belangrijke functie bij (inter)nationale
(economische) ontwikkeling. Ook op regionale schaal zijn zij van belang: ze voorzien in
een toenemende vraag naar hoger opgeleiden en zorgen voor innovatie, valorisatie,
werkgelegenheid, verjonging en dynamiek.
Aantrekkelijk, excellent onderwijs én een aantrekkelijke (woon)omgeving zorgen ervoor
dat de kennisinstellingen nieuwe (internationale) studenten blijven aantrekken om er te
studeren. Waarna ze mogelijk ook blijven om te wonen, werken en ondernemen.
Goed opgeleid sociaal kapitaal en aanwezigheid van kennis die aansluit op wat
werkgevers nodig hebben, maakt de regio Arnhem aantrekkelijk voor bedrijven om zich
hier te vestigen. Het komt de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in stad en
regio ten goede. Met deze samenwerkingsverband haken wij, voor verschillende
projecten, aan bij de Investeringsagenda Arnhem Nijmegen en Programma Onderwijs
Arbeidsmarkt. Dit past binnen en versterkt de doelstellingen van de gemeente Rheden
zoals het creëren van meer kansen voor onze jeugd om een goede levensstart te maken
(denk bijv. aan Triple Helix, Veluwezooom, samenwerking met onderwijsinstellingen zoals
bijv. Astrum College). Tevens versterkt dit de ondersteuning en partnerschap van de
Rhedens onderwijsinstelling.

pagina

2

ons kenmerk

18.61V

18.61

II Waarop wil de gemeente samenwerken?
Harmonisatie van de uitvoering door de gemeenten/partijen - voor de inwoner.
Dit is van belang voor de uitvoering van beleid op de volgende vijf onderwerpen waarop
in de periode 2018-2020 extra wordt ingezet:
1 Branding & Marketing.
2 Wonen.
3 Sport.
4 Cultuur en uitgaan.
5 Ondernemerschap.
III Met wie wil de gemeente samenwerken?
De samenwerkingsverband Arnhem Studiestad betreft een samenwerking tussen de
kennisinstellingen:
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN);
 ArtEZ;
 Rijn IJssel;
 Stichting Van Hall Larenstein (VHL); en
de gemeenten:
 Arnhem; en
 Rheden.
Deze schaalvergroting is nodig om tot effectieve taakbehartiging te komen voor de doelgroep op de vijf genoemde onderwerpen. Hierbij is tevens van belang om het onderscheid
tussen bijv. gemeente Arnhem en Rheden niet uit het oog te verliezen.
IV Hoe/op welke wijze wil de gemeente samenwerken?
Voor deze samenwerking is een lichte organisatiestructuur ingericht met een stuurgroep,
een coördinerende kerngroep en een aantal werkgroepen.
De financiële bijdragen van de samenwerkingspartners is naar rato gedaan.
Verdere afspraken over deze samenwerking, bijv. betreffende eventuele wijzigingen, zijn
verder vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die door alle
samenwerkingspartners ondertekend wordt.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Er wordt met de deelnemers aan deze samenwerking gecommuniceerd.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
In april 2019 vindt een (tussen)evaluatie van Arnhem Studiestad plaats en wordt
bekeken of al dan niet gewijzigde voortzetting van de samenwerking wenselijk is.
De Steeg, 25 september 2018
Burgemeester en wethouders van Rheden,
Carol van Eert,
burgemeester.
Hans Kettelerij,
secretaris.
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