REGIONALE SAMENWERKING

SAMEN NOG STEVIGER
EN STERKER!
PLAN VAN AANPAK
9 juli 2019

Proces tot nu toe
Eind 2018
Eind 2018
12 december 2018

Initiatief Kring Gemeentesecretarissen
Kopgroep GS’sen gaat aan de slag
Lunchpresentatie vicevoorzitter Van Eert ‘Samen
(nog) steviger en sterker’

12 december 2018
21 januari 2019
26 februari 2019
13 maart 2019
21 maart 2019
27 maart 2019

Bevestiging opdracht in AB GO
Bijeenkomst regioburgemeesters
College-ontmoeting Arnhem en Nijmegen
Bijeenkomst Kring Gemeentesecretarissen
Bijeenkomst regioburgemeesters
Lunchpresentatie en besluit in AB GO:
voorbereiden collegebesluitvorming
Besluit door 18 colleges regiogemeenten:
starten proces versterking

16 april 2019
19 juni 2019

AB GO met presentatie hoofdlijnen procesaanpak

Uit het collegebesluit van de
18 gemeenten d.d. 16 april 2019

“Toewerken naar een sterkere regio met één agenda, één gezicht
naar buiten en een stevige ambitie is de wens van het bestuurlijk
overleg.”
“Daarbij hoort een slimme, effectieve en begrijpelijke governance
(wijze van besturen), die voldoende kracht geeft om de ambities en
opgaven te realiseren, met oog voor de rollen van de colleges en
raden van de regiogemeenten.”

Drijfveren
• Unieke combinatie van economische kracht en kwaliteit

van leven behouden en versterken voor onze inwoners,
bedrijven en kennisinstellingen.
• Topregio in Europa met een eigen gezicht, combinatie van

duurzame en gezonde keuzes voor wonen, werken en
mobiliteit, op weg naar een circulaire economie.

Waar willen we naartoe?
Om samen slagvaardiger kansen te kunnen pakken,
hebben we nodig:
• Eén heldere regionale visie met agenda
• Eén gezicht naar buiten
• Gezamenlijke lobby en positionering
• Stevigere verbinding besturen, agenda’s en netwerken
• Samenvoegen waar dat kan
• Slimme, effectieve en begrijpelijke structuur

En natuurlijk de overtuiging dat we dit samen kunnen!

Eindresultaat van dit proces
• Een gedeelde integrale visie van de regio Arnhem-

Nijmegen gericht op de ontwikkeling van de regio voor de
middellange en lange termijn en die richting geeft aan
beslissingen op het gebied van ruimte, mobiliteit, wonen,
economie en duurzaamheid
• Een gedeelde integrale en dynamische agenda

gebaseerd op de langetermijnvisie
• Een slimme, effectieve en begrijpelijke structuur

Karakter van het proces
• Inspirerend en verbindend
• Beide processen tegelijkertijd ter hand te nemen: vergelijkbare

en synchrone opbouw en tijdsplanning

• Projectmatige aanpak, kort tijdsbestek
• Interactief
• Borgen van belangen van alle stakeholders én versterking

regio (belangen in balans!)

• Proces is gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Compact en energiek, divergeren en convergeren

Duoproces
Visie en agenda
• Analyse huidige (strategische)

Structuur
• Analyse huidige structuur

agenda van de regio
• Verkenning toekomstige

opgaven en ontwikkelingen,
kansen voor de regio
• Ontwikkelen strategische

agenda
• Besluiten en uitvoering

strategische agenda

• Verkenning actuele

ontwikkelingen/inzichten
regionale samenwerking

• Ontwikkeling structuur en

werkwijze
• Besluit en invoering nieuwe

structuur en werkwijze

Bouwstenen
• Visie als strategische en integrale koers voor de regio
• Totstandkoming in samenwerking met regiogemeenten en triple helix-

partners

• Ambities en agenda's regiogemeenten en PFO's dragen bij aan

oplading strategische visie en agenda

• Integratie met Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen
• Rekening houden met bevindingen evaluatie The Economic Board
• Gezonde Groei mede basis voor visieproces
• Rekening houden met en aansluiten bij agenda's van andere

overheden en partners (bv. MIRT, Omgevingsagenda Landsdeeloost).

Stakeholders
• Colleges en gemeenteraden regio Arnhem-Nijmegen
• Kring Gemeentesecretarissen
• The Economic Board
• Provincie Gelderland
• Triple helix-partners in de regio
• Partners via de regionale portefeuillehoudersoverleggen
• Griffiers gemeenten regio Arnhem-Nijmegen
• Regio-ambtenaren actief in regionale samenwerking
• Deskundigen/adviseurs gemeenten, provincie en partnerorganisaties

Projectorganisatie
Stuurgroep

Raadswerkgroep?

Kwartiermaker

Projectteam

Samenstelling Stuurgroep
Stuurgroepleden:
• Lucien van Riswijk, burgemeester gemeente Zevenaar (voorzitter)
• Ahmed Marcouch, burgemeester gemeente Arnhem
• Hubert Bruls, burgemeester gemeente Nijmegen
• Helga Witjes, wethouder gemeente Lingewaard
• Nick Derks, wethouder gemeente Wijchen
• Sylvia Fleuren, wethouder gemeente Berg en Dal
• Jasper Verstand, wethouder gemeente Renkum

Ondersteuning:
• Kwartiermaker (nader te benoemen)
• Henk van den Berg, secretaris regio Arnhem-Nijmegen

Betrekken raden
• Brief d.d. 6 juni van Griffierskring Gelderland-Centraal en

Griffierskring Rijk van Nijmegen met daarin aanbod om
mee te denken
• Gesprek begin juli tussen Stuurgroep,

vertegenwoordigers beide Griffierskringen en
projectgroep hoe de raden goed aan te sluiten op het
proces

Communicatie
Acties:
• Communicatieplan opstellen
• Communicatieadviseur inzetten
Waarom?
• Draagvlak en betrokkenheid vergroten
• Actieve communicatie en verstrekken van relevante
informatie draagt bij aan gedragen besluitvorming

Planning op hoofdlijnen
Maand van de interactie
ontwerpen, denken,
dromen & inspireren

Maand van het maken
convergeren, uitdenken,
smeden & (be)schrijven

Maand van het scherpstellen
voorleggen, uitwisselen
& fine-tunen

o.m. expertmeetings, ronde
langs raden en fracties, 1e
regiobijeenkomst colleges, 1e
regioconferentie
gemeenteraden

voorbereiden

implementatie

concept visie
en structuur

schets visie en
structuur
o.m. 2e
regioconferentie
gemeenteraden

ontwikkeling visie, agenda en structuur

besluiten

juni - juli – augustus - september – oktober – november – december – januari – februari - maart

Middelen
• Regiogemeenten stellen ambtelijke capaciteit om niet beschikbaar
• Vanuit de begroting van het GO is € 75.000,- vrijgemaakt ter

financiering van het proces
• Voor de overige middelen wordt gezocht naar alternatieve financiering
(b.v. via Sterk Bestuur)
Activiteit

Kosten

Inhuur Kwartiermaker

50.000,-

Advies visie en agenda

20.000,-

Advies governance

20.000,-

Bijeenkomsten/conferenties

5.000,-

Overig

5.000,-

Totaal

100.000,-

Vervolgproces
• Werving kwartiermaker
• Inplannen overleggen en bijeenkomsten
• Voorbereiding Maand van de Interactie
• Plannen bijeenkomsten colleges en raden
• Invulling RegioOntmoet-dagen
• Starten met eerste fase proces (inventariseren en

verzamelen v.w.b. visie en samenwerkingsstructuur)

