Concept Verslag
Notulen van

:

Bestuurlijk Overleg Regio Arnhem Nijmegen

Verslagnummer

:

11

Gehouden op

:

20 juni 2018

Vastgesteld

:

Plaats

:

Stadhuis Arnhem

Voorzitter

:

C. van Eert

Secretaris

:

H. van den Berg

In afschrift aan

:

Voorzittersoverleg (VO), gemeenteraden en gemeentesecretarissen deelnemende gemeenten.

Verder aanwezig

Afwezig (m.k.)
Arnhem (voorzitter)

dhr. W. Gradisen

Mook en Middelaar

dhr. M. Slinkman

Berg en Dal

mevr. L. van der Meijs

Doesburg

mevr. D. Bergman

Beuningen

dhr. J. van Dellen

Arnhem

dhr. L. van Riswijk

Druten

dhr. R. de Lange

Duiven

dhr. L. Bosland

Heumen

mevr. H. Witjes

Lingewaard

dhr. P. de Baat

Montferland

mevr. M. Esselbrugge

Nijmegen

dhr. W. Hol

Overbetuwe

mevr. A. Schaap

Renkum

dhr. J.H. Klein

Rozendaal

dhr. A. Marcouch

Molekamp
dhr. A. van Hout

Westervoort

dhr. T. Burgers

Wijchen

mevr. E. Schadd

Zevenaar

mevr. G. Hofstede

Voorzitter PFO Wonen

dhr. J. Sluiter

Namens PFO Economie

dhr. J. Wynia

Namens Kring van
gemeentesecretarissen

0.
Opening en mededelingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Berichten van verhindering worden doorgenomen.
Dhr. Barends krijgt de gelegenheid om gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Hij
herinnert de aanwezigen er aan dat hij warm voorstander is van regionale samenwerking. Toch wil hij
enkele kritische kanttekeningen plaatsen:
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- wie stelt de visie op en wie 'geeft er de klap op''?
- Hij mist op de website de jaarplannen van de PFO's en kan zich niet herinneren dat deze in het
Bestuurlijk Overleg zijn geweest.
- Een voorjaarsnota geeft de stip op de horizon. Hij mist de regionale stip.
Hij verrast de aanwezigen met een bierviltje van 'Gaaf Gelderland', de Gelderse omgevingsvisie, als
bewijs dat een goed verhaal op een bierviltje past.
De voorzitter concludeert vervolgens dat de inbreng van dhr. Barends geen aanleiding geeft tot
vragen.
Voorzitter: dit is het eerste RegioOverleg(t) in de nieuwe bestuursperiode. Dus ook de eerste
ontmoeting van de portefeuillehouders in de 4 PFO's. Deze eerste vergadering wordt onder meer benut
om de voorzitter te kiezen en de Agendacommissie te vormen. Hij heeft begrepen dat alle PFO's een
voorzitter uit hun midden hebben gekozen: Duurzaamheid dhr. Burgers (Wijchen), Mobiliteit mevr.
Tiemens (Nijmegen), Wonen mevr. Hofstede (Rheden) en Economie dhr. Van Dellen (Arnhem).
Mevr. Schadd concludeert dat de procedure om tot voorzitterskandidaten te komen niet helder was.
Zij staat daarin zeker niet alleen. De kritiek gaat niet op de persoon. Zij verzoekt op korte termijn
met een voorstel te komen.
Mevr. Witjes sluit hierbij aan. Er was sprake van veel onduidelijkheid. Ze vraagt dit op een simpele en
transparante wijze te organiseren.
Dhr. De Lange is het hier mee eens. Wat hij vooral gemist heeft is het moment waarop je je
belangstelling kenbaar kon maken.
De voorzitter zegt toe dat in het eerstvolgende Voorzittersoverleg (VO) dit onderwerp op tafel komt.
1.
Vaststellen van het verslag van het Bestuurlijk Overleg van 28 februari 2018 (nr.10).
Besluit: ongewijzigd vastgesteld.
2.
Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2017.
Besluit:
1. kennisgenomen van de ontvangen zienswijzen van verschillende gemeenten (zie bijgevoegd
overzicht);
2. De jaarrekening 2017 vast te stellen.
4.
Vaststellen van de begroting 2019.
De voorzitter schetst de stappen die zijn gezet om tot de voorliggende begroting te komen. Een
overzicht met daarin de zienswijzen van de gemeenten heeft u ontvangen en de meest recente versie
ligt nu voor. Hij geeft het woord aan dhr. Jan Wynia, namens de Kring van gemeentesecretarissen.
Dhr. Wynia ligt de aanleiding van de brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van 4 mei jl. kort
toe. Middelen zijn belangrijk om de beweging in de regionale samenwerking te houden, de vrees is dat
er anders een 'gat' ontstaat. Belangrijk ook dat we niet elk jaar een discussie hoeven voeren over de
financiering van de noodzakelijk ondersteuning en de benodigde programmagelden. Dit pleit ervoor
om dit op te nemen in de gemeentelijk MJPB.
Mevr. Schaap: de gemeenteraad van Renkum heeft niet ingestemd met de verhoging van € 0,08. Dit is
geen principiële keuze, maar vooral te wijten aan de ongelukkige timing. Ze verwacht dat de
gemeenteraad dit bedrag meenemend in de afweging rond de begroting 2019.
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Mevr. Schadd: op 4 juli is behandeling in de raad. Het college stond vorig jaar al lang stil bij regio
vanwege de uitgevoerde evaluatie. Zevenaar is verbaasd over de verhoging die eigenlijk niet zou
komen. De solidariteitsgedachte heeft de doorslag geven bij de instemming met de verhoging van €
0,30. Een meerjarig kader en jaarprogramma, met ambities en doelstellingen, van de PFO's is gewenst.
Alleen op deze wijze is een integrale afweging te maken van de ambities en plannen van de 4 PFO's.
De programmagelden van Duurzaamheid en Economie zijn wel in Kadernota opgenomen, de anderen
nog niet omdat er nog geen echte beleidsplannen zijn.
Dhr. Bosland meldt instemming vanuit Heumen. Blij met de brede insteek, minder ad-hoc en meer
beleidsuitwerking. Hij hoopt dat de opgaande lijn wordt doorgezet.
Mevr. Esselbrugge sluit zich aan bij de solidariteit rond de verhoging van de inwonerbijdrage voor de 4
PFO-secretarissen. Steun voor het beschikbaar stellen van programmagelden voor de 4 PFO in 2018 en
2019 waarbij opgemerkt wordt dat voor bereikbaarheid eerst een betere onderbouwing wordt
gevraagd.
Dhr. Hol: het college heeft ingestemd en met onderbouwing laten opnemen in de MJPB. Nu de raad
aan zet. Hij ziet ook een relatie met de Economic Board.
Mevr. Witjes: College heeft ingestemd met de voorgestelde verhoging waarbij de € 0,30 meegenomen
moet worden in de afweging rond de MJPB. Erg lastig dat de hoeveelheid aan en de inhoud van de
brieven verwarring creëerde. Belangrijk ook een relatie te leggen met de doelen van de Economic
Board.
Dhr. De Baat: meldt instemming vanuit de raad van Montferland. Voegt een persoonlijk noot toe aan
dit onderwerp: wanneer we met zijn allen muziek willen maken, moeten we wel beschikken over
goede instrumenten.
Dhr. Van Riswijk: stemmen ook in met extra € 0,30. Enigszins met pijn in het hart, omdat eerder was
aangegeven dat er niet verhoogd zou worden. Pleit ook voor een integrale aanpak en afweging in het
Bestuurlijk Overleg. Dit niet alleen aan een PFO overlaten.
Dhr. Klein Molekamp: wanneer ik de geluiden hoor dan verlang ik terug naar de Stadsregio. Jammer
dat het niet duidelijk was dat er twee verzoeken om verhoging voorlagen. Betekent dus opnieuw terug
naar de gemeenteraad om de gevraagde € 0,30 binnen te halen.
Dhr. Slinkman: zie dat de zienswijze nog niet ontvangen is. Akkoord met € 0,08. De verhoging met €
0,30 wordt betrokken in de afweging rond de begroting 2019. De gevraagde programmagelden voor
2018 zijn betrokken in de Voorjaarnota, met uitzondering van Mobiliteit. Hiervoor is meer info nodig.
De voorzitter concludeert dat het Bestuurlijk Overleg unaniem, met uitzondering van de gemeente
Renkum, akkoord is met de voorgelegde begroting. Terechte opmerkingen over de procedure en de
weging van de financiële vertaling van de ambities van de PFO's. Dit is toch ook de consequentie van
de gekozen structuur waarin de nadruk ligt in de samenwerking bij PFO's. Op die tafels vindt alles
plaats. Per tafel groeit nu de samenwerking. Om dit te faciliteren is adequate ondersteuning nodig.
Steunt de wens om tot een meer integrale afweging binnen de samenwerking te komen. Het kunnen
beschikken over een meerjarig programma en financieel kader vraagt de nodige tijdsinzet. Zie
mogelijkheden om hier naar toe te groeien.
IIe termijn.
Mevr. Schaap: wanneer je als gemeente geld beschikbaar wil stellen, moet je toch een afweging
kunnen maken. Om een kritische gemeenteraad te overtuigen, is er betere onderbouwing nodig. Onder
de vraag moet iets stevigs liggen.
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Dhr. Van Riswijk pleit ervoor dit Overleg een rol te geven in de weging van de gevraagde middelen en
het moment dat je geld vraagt.
Voorzitter: als Bestuurlijk Overleg hebben we al besloten dat de 4 voorzitters van de PFO standaard
aan tafel zitten. Is te beschouwen als een eerste stap naar inhoudelijke afstemming. Verdere stappen
naar invulling van een stevige rol van het Bestuurlijk Overleg zijn te zetten.
Concludeer voorts verder dat later dit jaar de voor 2019 gevraagde verhoging van de inwonerbijdrage
met € 0,30 opnieuw wordt geagendeerd.
Besluit:
1. kennisgenomen van de ontvangen zienswijzen van verschillende gemeenten (zie bijgevoegde
overzicht);
2. de begroting 2018 vast te stellen en daarmee de inwonerbijdrage voor 2019 vast te stellen op €
1,58.
3. in het najaar de gevraagde verhoging met € 0,30 opnieuw te agenderen.
4.
Evaluatie: voortgang op de 3 sporen.
De voorzitter verwijst naar de meegezonden uitgebreide memo en staat even stil bij de kennismaking
colleges op 5 juni jl. in de Melkfabriek. Daar vond ook de presentatie van het magazine "Gezonde
Groei' plaats.
Dhr. Van Riswijk vindt het jammer dat het een niet-duurzaam papieren tijdschrift was. Opgemerkt
wordt dat er ook een digitale versie op de website wordt geplaatst.
Dhr. Slinkman reageert op de oplegnotitie over menskracht. Hij mist regie op aanlevering stukken, dat
gebeurt veel te laat. Ambtenaren kunnen daardoor bestuurders niet goed voorbereiden en dat
vermindert de betrokkenheid. Hij hoopt dat de gevraagde € 0,08 een eerste stap is naar verbetering.
5.
Terugkoppeling vanuit de 4 PFO's.
Dhr. Burgers (PFO Duurzaamheid): afgelopen vrijdag was er al een kennismakingsbijeenkomst. Wens zo
snel als mogelijk in een doe-fase te komen, om de volgende stappen te kunnen zetten. Hij verwijst
naar de afspraken die gemaakt zijn tijdens de RegioOverleg(t) op 28 februari jl. in Zevenaar. Over het
voorzitterschap, vicevoorzitterschap en de Agendacommissie is overeenstemming bereikt. Vandaag
geïnventariseerd welke middelen er beschikbaar zijn voor 2018. Het bleek vandaag dat het gewenste
budget (€ 300.000) door de gemeenten is toegezegd is. Met de bijdrage van € 300.000 van de provincie
Gelderland kunnen dit jaar verschillende projecten opgepakt worden opgepakt.
Ander punt van gesprek was de koppeling met de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk ArnhemNijmegen. Hoe ziet die er uit en op welke wijze kunnen we sturen. Komt een volgende vergadering
terug.
Desgevraagd antwoordt dhr. Burgers dat de gemeente Druten nog geen toezegging heeft gedaan.
Dhr. Sluiter (namens PFO Mobiliteit) meldt dat mevr. Tiemens als voorzitter is gekozen en de
Agendacommissie bestaat uit de gemeenten Wijchen, Doesburg, Arnhem en Renkum. Het aanwijzen
van een vicevoorzitter werd niet nodig geacht. Gesproken is over het thema Mobiliteit in de diverse
coalitieakkoorden. Ook is een rondje gemaakt om te verkennen waarvoor de regio nodig is en wat is de
belangrijkste opgave om de komende jaren voor elkaar te krijgen. Door dhr. Mulders (Goudappel) is
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een presentatie verzorgd. Door de delegatie van de provincie Gelderland zijn mededelingen gedaan
over dienstregeling 2019 en OV-concessie. Het was een constructief overleg.
Mevr. Hofstede (voorzitter PFO Wonen): de voorzitter is aangewezen; de invulling van de
Agendacommissie is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Geconstateerd kon worden dat in
alle coalitieakkoorden opgenomen is de versnelling van de woningbouwproductie en aandacht voor de
bestaande woningvoorraad. Het PFO ziet mogelijkheden om verbanden te leggen met PFO
Duurzaamheid. Door Gedeputeerde Josan Meijers is een presentatie verzorgt. Zij bood aan om samen
op te trekken. Er is aandacht gevraagd voor een adequaat monitoringssysteem om slagvaardig te
kunnen reageren op ontwikkelingen op de markt. Gedeputeerde vroeg ook aandacht voor "Gaaf
Gelderland', de Gelderse Omgevingsvisie, die nu ter inzage ligt. Het PFO vond deze timing wat
ongelukkig. Door de woningbouwcorporaties werd afsluitend een presentatie verzorgd over de
woonruimteverdelingssystematiek.
Dhr. De Lange (namens PFO Economie): presentatie verzorgt door dhr. Koos van Dijken (Platform31).
Gesproken is over de stand van zaken rond het RPW. Verder is een (beperkte) uitbreiding van een
bedrijf beoordeeld door het PFO. Informatie is gedeeld over de voortgang van het project Breedband
Buitengebied. Als laatste stond de keuze van de voorzitter op de agenda. Wethouder Jan van Dellen is
gekozen tot voorzitter. Bij de vergadering was er sprake van enige geprikkeldheid over de procedure.
Afgesproken is dat de invulling van de Agendacommissie de volgende vergadering wordt geagendeerd.
De voorzitter dankt voor de terugkoppeling. Een aantal van benoemde punten zal binnenkort in het
Voorzittersoverleg terugkomen.
6.
Activiteiten.
De voorzitter doet mededeling over de volgende activiteiten:
- dit jaar is bewust de keuze gemaakt de Regioreis te verschuiven naar het voorjaar 2019. Omdat
signalen zijn ontvangen dat niet iedereen even goed bewust is wat er voor moois in de eigen regio
aanwezig is, is besloten in de maand september een RegioSafari te organiseren. Een oproep aan de
leden van het Bestuurlijk Overleg: als u een 'parel', mooi bedrijf, mooie locatie of mooi verhaal heeft
om te laten zien aan de collega-bestuurders, laat het de secretaris GO weten. De leden namens
Lingewaard en Overbetuwe reageren direct enthousiast en beloven een programma uit te werken.
- op woensdag 29 augustus wordt door de Gelderland Academie een Festival Verbonden Partijen voor
raadsleden georganiseerd. Onze regio zal daar ook aanwezig zijn.
- u heeft vandaag een uitnodiging ontvangen van Bureau Brussel om de EWRC te bezoeken op 9 en 10
oktober. Van harte aanbevolen.
- Bij Bureau Brussel is momenteel een vacature door vertrek van Cécile de Boer. Er zijn meerdere
gesprekken geweest. Volgende week verwacht de voorzitter een kandidaat te presenteren.
- eerstvolgende RegioOverleg(t) is gepland op woensdag 10 oktober. Gelet op de samenloop met het
programma van de EWRC zal een nieuw moment worden gevonden. Daarbij zal ook rekening worden
gehouden met de vandaag ontvangen signalen van bestuurders die in 2 of meer PFO's zitten.
Tenslotte: wilt u gastheer zijn van een RegioOverleg(t)? Iets van uw gemeente laten zien? Dat kan door
het Regio Overleg te ontvangen. Meldt u dan bij de secretaris.
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7.
Mededelingen & Rondvraag.
Mevr. Bergman pleit voor een stevige profilering en externe oriëntatie van de regio. Haar indruk dat
het allemaal best bescheiden is. De voorzitter wijst in dit verband ook naar het Event van The
Economic Board op 13 september a.s. Ook voor bestuurders en raadsleden van harte aanbevolen.
De voorzitter legt het volgende aan het overleg voor. Omdat hij, als vicevoorzitter, conform de
afspraak met voorzitter Marcouch, de rol van fungerend voorzitter voor het jaar 2018 blijft vervullen,
is de gemeente Rheden tijdelijk niet meer vertegenwoordigd in dit overleg. Voor 2017 heeft
wethouder Driessen van Beuningen zijn plaats in het Bestuurlijk Overleg, met uw instemming,
ingenomen. Hij vraagt instemming van het Bestuurlijk Overleg voor een tijdelijk lidmaatschap van
wethouder R. Haverkamp, zodat de gemeente Rheden hiermee is vertegenwoordigd in dit gremium.
Het Bestuurlijk Overleg stemt hier unaniem mee in.

…

Bijlagen:
- overzicht zienswijzen jaarrekening 2017
- overzicht zienswijzen begroting 2019
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Actiepuntenlijst
nr.

datum
overleg

actie

wie

11-1

20 juni
2018

Voorstel procedure voorzitterschap PFO

vicevoorzitter

11-2

Idem

Invulling geven aan de rol van het Bestuurlijk Overleg in VO
integrale ambities en plannen van de PFO's en de daaraan
gekoppelde budgetten, in een meerjarig programmatisch
en financieel kader.

Idem

Agenderen verhoging inwonerbijdrage (€ 0,30) in volgend secretaris
Bestuurlijk Overleg

idem

Nieuwe datum RegioOverleg(t) 10 oktober

11-3

11-4

7

VO

status

8

Jaarrekening 2017 | overzicht ontvangen zienswijzen
Gemeente

Inhoud zienswijze

Arnhem

College
(voorbehoud van raadsbehandeling 20 juni a.s.)

Instemming.

Berg en Dal

Raad 14 juni 2018

Instemming.

Beuningen

Cie. FAZ 13 juni 2018
Raad 3 juli 2018

Instemming (advies commissie).

Doesburg

College

Maken geen zienswijze kenbaar.

Druten

Raad 31 mei 2018

Maken geen zienswijze kenbaar.

Duiven

Raad 12 juni 2018

Maken geen zienswijze kenbaar.

Heumen

College

Instemming.

Lingewaard

College

Instemming.

Montferland

College

Geen inhoudelijke zienswijze.

Mook en Middelaar

Raad 14 juni 2018

Geen zienswijze op de jaarrekening.

Nijmegen

College

Instemming.

Overbetuwe

College

Maken geen zienswijze kenbaar.

Jaarrekening 2017 | overzicht ontvangen zienswijzen
Renkum

Raad 31 mei 2018

Maken geen zienswijze kenbaar.

Rheden

Raad 29 mei 2018

Instemming.

Rozendaal

Raad 29 mei 2018

Instemming.

Westervoort

Raad 11 juni 2018

Maken geen zienswijze kenbaar.

Wijchen

Raad 31 mei 2018

Instemming.

Zevenaar

College
(onder voorbehoud van
raadsbehandeling)

Geen zienswijze.

20 juni 2018 Definitief exemplaar.

Begroting 2019 | overzicht ontvangen zienswijzen
& de brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van 4 mei 2018

Gemeente

Inwonerbijdrage
2019

Inhoud zienswijze

(verhoging)
Arnhem

College

0,08*

(onder voorbehoud
van raadsbehandeling 20 juni
2018)

Berg en Dal

Raad 14 juni 2018

Instemming met de verhoging van de inwonerbijdrage met € 0,08.
* de bijdrage van € 0,30 evenals de programmagelden zijn recent door het college
positief besloten in de Voorjaarsnota.

0,08*

(en brief college 15
juni 2018)

Instemming met verhoging mits op de volgende onderdelen verbetering:
- vergaderstukken minimaal 2 weken van te voren versturen,
- informatie en vragen aan de gemeenten moeten duidelijk zijn; verwachten meer
regie.
* de gevraagde bijdragen voor 2019 worden meegenomen in de discussie rond om de
programmabegroting 2019.
De gevraagde bedragen (programmagelden) voor 2018 voor Wonen, Duurzaamheid en
Economie worden meegenomen in de discussie rond de Voorjaarsnota. Het bedrag voor
Mobiliteit niet.

Beuningen

Cie FAZ 13 juni
Raad 3 juli 2018

0,38

Instemming.

Doesburg

College

0,08

Maken geen zienswijze kenbaar.

Druten

Raad 31 mei 2018

0,38

Instemming.

Duiven

Raad 12 juni 2018

0,08

Maken geen zienswijze kenbaar.

Begroting 2019 | overzicht ontvangen zienswijzen
& de brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van 4 mei 2018

Gemeente

Inwonerbijdrage
2019

Inhoud zienswijze

(verhoging)
Heumen

College

0,08

Instemming.

Lingewaard

College

0.08*

* in beginsel akkoord met verhoging van € 0,08. Voor verhoging met € 0,30 (en
programmagelden) wordt een voorstel in begroting 2019-2022 opgenomen.

Montferland

College

0,38

Geen inhoudelijke zienswijze.
In de MJPB € 50.000 op te nemen voor nieuw beleid.

Mook en Middelaar

Raad 14 juni 2018

0,38*

* Instemming onder voorbehoud van instemming met de Kadernota (juli 2018).
Opgemerkt wordt dat vanwege de dubbele oriëntatie medio 2018 een evaluatie plaatsvindt
naar zowel de samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen als de Regio Venlo. Op basis van de
uitkomsten van deze evaluatie wordt bekeken hoe de samenwerking in beide regio's in de
toekomst gestalte wordt gegeven.

Nijmegen

College

0,38*

* Zienswijze onder voorbehoud van instemming van de raad voor structurele last.
Onderschrijven de noodzaak de ondersteuning van de PFO's collectief te dragen.
Verzoekt het bestuur om een voorstel voor te bereiden waarbij de wensen van de 4 PFO's
integraal kunnen worden gewogen.
Om 2018 geen verloren jaar te laten worden, dekken we de aanvullende bijdragen die nodig
zijn om de inhoudelijke doelstellingen en ambities van de vier PFO's te verwezenlijken dit jaar
vanuit de gemeentelijke begroting.

Overbetuwe

College

0,38

Instemming.

Begroting 2019 | overzicht ontvangen zienswijzen
& de brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van 4 mei 2018

Gemeente

Inwonerbijdrage
2019

Inhoud zienswijze

(verhoging)
Renkum

Raad 31 mei 2018

0,00

Niet akkoord met verhoging inwonerbijdrage. Verzoekt de extra middelen voor de secretaris in
eigen begroting op te vangen.

Rheden

Raad 29 mei 2018

0,38

Instemming.

Rozendaal

Raad 29 mei 2018

0.08

Instemming.

Westervoort

Raad 11 juni 2018

0,08

Maken geen zienswijze kenbaar.

Wijchen

Raad 31 mei 2018

0,38

Instemming.

Zevenaar

College
(onder voorbehoud
van raadsbehandeling)

0,38

Instemming.

20 juni 2018 Definitief exemplaar

