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Geacht bestuur,
Met deze brief geven wij u onze zienswijze op de concept begroting 2018 en de voorlopige
jaarrekening 2016 van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen.
(1)
Ondersteuning
Bij de oprichting van het GO en de bemensing van de verschillende PO’s is de afspraak gemaakt dat secretariële ondersteuning van de voorzitters van de PO’s bekostigd wordt uit het
gemeentebudget van de betreffende voorzitter. Daarbij is een inschatting gemaakt van de
werkzaamheden en de tijdsbelasting.
In de begroting is te lezen dat ‘slechts’ 5,5% van de totale uitgaven van het GO de programma’s van de vier portefeuilles ondersteunen. In het begeleidend schrijven is te lezen dat
er verschillende ontwikkelingen zijn die ertoe kunnen leiden dat er meer gelden nodig zijn
voor uitvoer van de acties uit de vier portefeuilles, zoals genoemd een regionaal mobiliteitsplan, uitvoering Regionaal Programma Werklocaties, actualisering routekaart duurzaamheid
en procesondersteuning bij de woningbouwafspraken. De ervaring leert momenteel dat er
nog onvoldoende personele capaciteit is om de regionale ambities die in de PO’s wordt neergezet tot uitvoer te brengen. Ook de functie van aanjager, verbinder en initiator kan nog te
beperkt ingevuld worden.
Wij onderstrepen de verwachting dat vanuit de vier portefeuilles in de loop van 2017 nieuwe
(financiële) wensen worden neergelegd voor concrete projecten en personele inzet. Vandaar
dat ook gemeente Wijchen ervoor pleit dit daadkrachtig te organiseren om de energie die is
ontstaan vast te houden en gevolg te geven aan de ambities van de regionale samenwerking.
(2)
Verbinding
Profilering van de regionale samenwerking heeft ook voor gemeente Wijchen hoge prioriteit.
Het publiekelijk delen van de gezamenlijke ambities op regionaal niveau, het breed uitdragen
van nieuwe afspraken of projecten en het enthousiasmeren door gerichte activiteiten laten
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zien hoe het GO de regio stappen vooruit helpt. Hierin is prioriteit gegeven aan communicatie
wat heeft geresulteerd in een eigen website en nieuwsbrieven en activiteit via social media.
Nu de communicatie door en over de samenwerking is verbeterd kan de volgende stap gezet
worden naar versterking van de profilering van de regio.
Daarnaast wil gemeente Wijchen graag extra inzetten op de cross-overs en verbindingen tussen onderwerpen uit de verschillende portefeuilles, zoals ter illustratie de relatie tussen duurzaamheidsambities en nieuwbouwprojecten of logistieke verbeteringen en economische impulsen. Door juist de onderwerpen onderling op elkaar te betrekken is meerwaarde te verkrijgen uit de samenwerking en kunnen er meer kruislingse successen worden behaald.
(3)
The Economic Board
In de toelichting op de balans van Stichting The Economic Board is aangegeven dat het beschikbare budget in het oprichtingsjaar niet volledig is benut. Als gevolg hiervan is er een
overschot van €312.091. In het meerjarenperspectief zal worden aangegeven voor welke activiteiten dit overgebleven budget in 2017 ingezet zal worden. Wij hebben begrip voor het
feit dat er in een opstartperiode nog niet volledig uitvoer gegeven kan worden aan alle acties
die begroot zijn. Echter willen wij benadrukken dat in de regel de deelnemende gemeenten
dienen te beslissen over het doorschuiven van financiële middelen naar volgende jaren.
Nu het GO ongeveer 2 jaar op gang is zien we op vele vlakken de stappen voorwaarts. Tegelijkertijd komen de verschillen ook steeds duidelijker op tafel. Dat vraagt van alle deelnemende gemeenten een open en constructieve houding, waardoor in vertrouwen samengewerkt kan worden. Wijchen draagt hier graag aan bij en neemt hierin haar verantwoordelijkheid.
Wij gaan ervan uit dat u onze zienswijze meeneemt bij de afweging binnen het Algemeen Bestuur.
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