De gemeenteraad van Wijchen
17 1 4932 Ruimte en Milieu
Beslisnota
Wijchen, 23 mei 2017
Geachte leden van de raad,
Zienswijze op concept begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 van
het GO Regio Arnhem Nijmegen
Wat adviseer je te besluiten?
1. In te stemmen met de concept begroting 2018;
2. in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2016;
3. in te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van het Gemeenschappelijk
Orgaan Regio Arnhem Nijmegen gedane bestemmingsvoorstellen om het positieve
resultaat van €58.194 door te schuiven naar 2017 als kostendekking voor de
evaluatie en het overgebleven budget van €312.091 op te nemen in een
bestemmingsreserve voor Stichting The Economic Board;
4. in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de concept begroting 2018 en
de voorlopige jaarrekening 2016 van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen met de volgende punten;
a. Extra ondersteuning voor concrete projecten en personele inzet bij de vier
portefeuille-overleggen;
b. Integraliteit van onderwerpen in de portefeuille-overleggen en profilering van de
regio;
c. Afwachting van de verantwoording in het meerjarenperspectief van Stichting
The Economic Board van het overschot van €312.091.
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
Na het opheffen van de gemeenschappelijke regeling voor de Stadsregio Arnhem
Nijmegen is op 17 december 2015 het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem
Nijmegen opgericht. Het GO kent vier portefeuilles waarin strategische vraagstukken
worden opgepakt die vragen om regionale samenwerking. Deze vier PO’s (portefeuilleoverleggen) zijn Wonen, Mobiliteit, Economie en Duurzaamheid. In het
samenwerkingsverband van het GO zijn ook de Stichting The Economic Board en Bureau
Brussel ondergebracht. Beide stichtingen dragen bij aan de profilering van de regio
Arnhem Nijmegen.
Gemeente Wijchen neemt bestuurlijk en ambtelijk deel aan alle vier PO’s, waarbij voor het
PO Duurzaamheid Wijchen voorzitter en secretaris is. Onderwerpen die besproken worden
in de PO’s zijn onder andere; woningbouwafspraken en huisvestingsverordening (Wonen),
doelgroepenvervoer (Mobiliteit), regionaal programma werklocaties en detailhandel
(Economie) en circulaire economie en energietransitie (Duurzaamheid).
Het dagelijks bestuur van het GO heeft op 13 april 2017 per brief de concept begroting
voor 2018, de voorlopige jaarrekening van 2016 en informatie over de financiële en
beleidsmatige kaders voor 2018 verstuurt aan alle 19 deelnemende gemeenten. De
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gemeenteraden zijn uitgenodigd zienswijzen naar voren te brengen op de toegezonden
stukken voor 15 juni, zodat in het bestuurlijk overleg van 22 juni de stukken vastgesteld
kunnen worden.
Welk resultaat willen we bereiken?
De concept begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 liggen in lijn met de
afspraken zoals ze gemaakt zijn bij de oprichting van het GO, waarbij er vooralsnog geen
wijzigingen plaatsvinden in de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 en
de inwonerbijdrage van € 1,50 ongewijzigd blijft. Met het voorstel om het overschot van €
58.194 op de jaarrekening 2016 door te schuiven naar 2017 en te gebruiken voor dekking
van de kosten van de evaluatie kunnen wij instemmen. Stichting The Economic Board kent
een positief exploitatieoverschot van € 326.091. In de begroting van Stichting The
Economic Board wordt een meerjaren perspectief opgenomen waarmee inzicht wordt
gegeven in de financiering van meerjarige projecten en de inzet van dit overschot. Deze
begroting wordt binnenkort verwacht. Verder dient vermeld te worden dat het Regionaal
Adviesorgaan geen advies afgeeft over het GO.
De Stadsregio Arnhem Nijmegen is sinds 1 januari 2015 in liquidatie en heeft de
eindafrekening gepresenteerd. Deze wordt u separaat ter besluitvorming voorgelegd.
Na bestudering van de stukken stelt het college aan uw raad voor om de volgende punten
in uw zienswijze op te nemen. Hierin komen 3 punten naar voren;
a. Extra ondersteuning voor concrete projecten en personele inzet bij de vier PO’s;
b. Integraliteit van onderwerpen in de PO’s en profilering van de regio;
c. Afwachting van de verantwoording in het meerjarenperspectief van Stichting
The Economic Board van het overschot van €312.091.
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)
1.1
De begroting ligt in lijn met de afspraken zoals ze gemaakt zijn bij de oprichting van het
GO.
2.1
De jaarrekening ligt in lijn met de afspraken zoals ze gemaakt zijn bij de oprichting van
het GO.
3.1
De evaluatie is uitgevoerd door Kenniscentrum Publieke Zaken en wordt op korte termijn
voorgelegd inclusief aanbevelingen.
4.1
In de zienswijze worden de onderwerpen benoemd die voor Wijchen het meest relevant
zijn.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar)
Niet van toepassing
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De regionale samenwerking is december 2015 formeel gestart op basis van voorstellen
van de Stuurgroep Regionale Samenwerking en ‘vervangt’ in zekere zin de Stadsregio
Arnhem Nijmegen. Op dit moment wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van de
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samenwerking. De aanbevelingen uit deze evaluatie kunnen ervoor zorgen dat er
veranderingen gaan plaatsvinden die ook financiële consequenties kunnen hebben.
Gemeente Wijchen is uiteraard betrokken bij de evaluatie en is bestuurlijk
vertegenwoordigd in de gesprekken over mogelijke veranderingen. Het college zal u daar
als raad tijdig over informeren.
b. Communicatie
Niet van toepassing.
c. Uitvoering
Niet van toepassing.
d. Overlegd
Niet van toepassing.
Bijlagen
1. (212211) Brief zienswijze gemeente Wijchen GO
2. (210653) Jaarrekening GO (inclusief jaarverslag The Economic Board)
3. (210538) Brief financiële en beleidsmatige kaders 2018 plus brief concept
begroting 2018
4. (210538) Concept begroting 2018 (inclusief jaaragenda Bureau Brussel)
5. (215037) Brief voorlopige jaarrekening 2016
6. (215037) Cijfers en prestaties over 2016 (voorlopige jaarrekening 2016)
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
17 1 4932 Ruimte en Milieu
Raadsbesluit
Zienswijze op concept begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 van
het GO Regio Arnhem Nijmegen.
Samenvatting (korte inhoud)
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de zienswijze van de gemeente Wijchen op
de concept begroting 2018 en de voorlopige jaarrekening 2016 van het GO Regio Arnhem
Nijmegen, omdat deze in lijn liggen met de afspraken zoals ze gemaakt zijn bij de
oprichting van het GO, waarbij er vooralsnog geen wijzigingen plaatsvinden in de
algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 en de inwonerbijdrage van € 1,50
ongewijzigd blijft. In de zienswijze wordt onderstreept dat de verwachting is dat vanuit de
vier portefeuilles in de loop van 2017 nieuwe (financiële) wensen worden neergelegd voor
concrete projecten en personele inzet.
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: de aangepaste delegatieverordening (17 7A 3919 Politiek)
Gelezen het: voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 16 mei 2017
Besluit:
1. In te stemmen met de concept begroting 2018;
2. in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2016;
3. in te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van het Gemeenschappelijk
Orgaan Regio Arnhem Nijmegen gedane bestemmingsvoorstellen om het
positieve resultaat van €58.194 door te schuiven naar 2017 als
kostendekking voor de evaluatie en het overgebleven budget van €312.091
op te nemen in een bestemmingsreserve voor Stichting The Economic Board;
4. in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de concept begroting 2018
en de voorlopige jaarrekening 2016 van het Gemeenschappelijk Orgaan
Regio Arnhem Nijmegen met de volgende punten;
a. Extra ondersteuning voor concrete projecten en personele inzet bij de vier
portefeuille-overleggen;
b. Integraliteit van onderwerpen in de portefeuille-overleggen en profilering van
de regio;
c. Afwachting van de verantwoording in het meerjarenperspectief van Stichting
The Economic Board van het overschot van €312.091.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van d.d. 8 juni 2017
De voorzitter,

De griffier,
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