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Geachte voorzitter en leden,
Samenvatting
Inzicht in algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 en hoogte van de inwonerbijdrage
2018
Kaders 2018
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
volgend begrotingsjaar aan de deelnemende gemeenten. Onder deze kaders worden verstaan de
veranderingen op hoofdlijnen die afwijken van eerder gestelde beleids-, uitvoerings- of financiële
kaders.
Het Bestuurlijk Overleg van het Gemeenschappelijk Orgaan heeft in haar vergadering van 6 april jl. van
gedachten gewisseld over mogelijke financiële vertaling van actuele ontwikkelingen binnen de
regionale samenwerking.
De regionale samenwerking is december 2015 formeel gestart op basis van de voorstellen van de
Stuurgroep Regionale Samenwerking. In de brief voor het (begrotings-) jaar 2017 is aangegeven dat een
mogelijk eerste aanleiding voor een herijking van deze kaders gevonden zou kunnen worden in de
geplande evaluatie van de samenwerking. De evaluatie is gestart en eind april presenteert het
Kenniscentrum Publieke Zaak haar eindrappoort. De daaropvolgende maanden zullen worden gebruikt
om in gesprek te gaan over de aanbevelingen. Wat dit betekent, ook in financiële zin, voor de
samenwerking is nu niet te duiden.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de portefeuillehoudersoverleggen (PFO) die maken dat de
duidelijkheid voor 2018 minder eenvoudig te geven is. Te noemen zijn:
- het initiatief binnen het PFO Mobiliteit tot het opstellen van een regionale mobiliteitsplan. Een
werkgroep van portefeuillehouders is hiermee sinds najaar 2016 aan de slag. Hiervoor is € 80.000,00
gevonden vanuit de middelen van de (voormalige) Stadsregio. Aan de uitvoering van deze ambitie is in
de plannen personele capaciteit gekoppeld. Dekking hiervoor is nog niet bepaald.
- Tiët voorstel over het Regionaal Programma Werklocaties kent eveneeri^een (Tntensivënhg) van
ambtelijke inzet voor de uitvoering van de afspraken. Dit vraagt nog verdere uitwerking.
- het PFO Duurzaamheid is o.m. in gesprek over de actualisering van de routekaart 2013 en deze te
vertalen naar een uitgewerkt ambitiedocument met consequenties en uitvoeringsprogramma voor
regionale projecten. Hierin wordt invulling gegeven aan het Gelders Energieakkoord en de icoon
Slimme Duurzaamheid uit de gezamenlijke investeringsagenda van de regio. Ingezet wordt op een
pragmatische samenwerking door gemeenten, provincie en bestaande netwerken. Dit vraagt om een
beperkte governance en financiële bijdragen van de gemeenten, ondersteunt door de provincie
Gelderland.
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- Vanuit het PFO Wonen wordt de wens luider om daadkrachtige inhoudelijke proces/netwerkondersteuning te organiseren. Dit heeft nog niet geleid tot een concreet voorstel.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de keuze bij de start van de samenwerking om de
voorzitter zijn/haar secretaris te laten regelen vanuit de eigen organisatie (of eventueel vanuit een
andere gemeente), niet de benodigde mate van inhoudelijke ondersteuning heeft opgeleverd.
De praktijk leert dat een secretaris te weinig uren heeft om, naast een zuivere secretariële
ondersteuning van het PFO en haar Agendacommissie, ook nog de aanjager, verbinder, initiator te
kunnen zijn. De inhoudelijke ondersteuning moet opgepakt worden door het collectief van de
ambtenaren uit de 19 gemeenten. Er wordt immers gewerkt vanuit de gedachte 'bring your own
ambtenaar'. In de praktijk blijkt dit weerbarstig en vergt veel energie. De ruimte die de secretaris
heeft (gekregen) binnen zijn eigen organisatie wringt met de regionale ambitie van de
portefeuillehouders. Dit beeld past ook op de beschikbare capaciteit voor de secretaris van het
Gemeenschappelijk Orgaan.
Het is, gelet op het bovenstaande, aannemelijk dat er voor 2018 e.v. vanuit de 4 PFO's nieuwe
financiële wensen worden neergelegd. Vaak rechtstreeks via de lijn van de deelnemende
portefeuillehouders. Niet alleen voor concrete projecten maar ook voor personele inzet op de 4
thema’s. Binnen het actuele bedrag van € 0,50 per inwoner is voor dit laatste geen ruimte aanwezig.
Een nauwkeuriger financieel beeld is door ons bestuur thans niet te geven. Volstaan moet worden met
het schetsen van ontwikkelingen. De betrokken wethouders binnen uw gemeenten kunnen u nader
informeren over de ontwikkelingen rond de vier thema's.
Inwonerbijdrage 2018
Het Bestuurlijk Overleg heeft besloten de inwonerbijdrage voor 2018 (ongewijzigd) op €1,50 vast te
stellen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting zoals vastgelegd in de regeling om voor 1 mei de
inwonerbijdrage voor het komende begrotingsjaar vast te stellen.
Begroting 2018
Spoedig wordt u de ontwerpbegroting 2018 aangeboden. Conform de bepalingen van artikel 35 Wgr
heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te brengen. Het Bestuurlijk Overleg is
voornemens in haar vergadering van 22 juni 2017 de begroting 2018 vast te stellen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de
secretaris, dhr. H. van den Berg.
Een afschrift van deze brief is toegezonden aan de colleges.
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Conceptbegroting 2018 Regio Arnhem Nijmegen

Voorstel
De gemeenteraden worden uitgenodigd een zienswijze over de begroting 2018 van de Regio Arnhem
Nijmegen naar voren te brengen voor 15 juni 2017.
Achtergrond
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het bestuur van het
gemeenschappelijk orgaan acht weken voordat de begroting wordt vastgesteld deze aan de raden van
de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de aangeboden begroting
naar voren brengen. Het Bestuurlijk Overleg zal de begroting in haar vergadering van donderdag 22 juni
2017 vaststellen. U wordt uitgenodigd voor donderdag 15 juni te reageren.
Bij brief van 13 april 2017 bent u geïnformeerd over het feit dat het Bestuur op 8 april 2017 heeft
besloten dat:
- geen wijzigingen plaatsvinden in de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018;
- de inwonerbijdrage voor 2018 (ongewijzigd) € 1,50 bedraagt.
Deze brief is integraal opgenomen in de bijgevoegde begroting. De begroting 2018 is qua opbouw
identiek aan de begrotingen voor 2016 en 2017 en is opgesteld conform de memo "Uitgangspunten en
spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan" (juli 2015).
Slot
Mocht u naar aanleiding van deze brief nadere informatie of een toelichting wensen, dan kunt u zich
wenden tot de secretaris (06-46737374 of info@regioan.nl). Graag ontvangen wij uw (eventuele)
zienswijzen voor 15 juni 2017.
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