Openbaar

Zaaknummer: 35955

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Plan van aanpak versterking regionale samenwerking
Kernboodschap
Na bespreking op diverse bestuurlijke tafels besloten de 18 colleges van de
regiogemeenten die aangesloten zijn bij het gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem
Nijmegen op 16 april 2019 om te gaan werken aan de versterking van de regionale
samenwerking. Uw raad ontving, net als de 17 andere raden in de regio, aansluitend het
voorstel en de discussienota hierover. Daarin stond de toezegging voor een plan van
aanpak om die versterking vorm te geven.
Dit plan van aanpak voorziet in een compact, inspirerend en verbindend proces dat de
totstandkoming van de visie / agenda en de structuur / governance voor de Regio
Arnhem Nijmegen combineert. Doel is om onze regio nog aantrekkelijker te maken voor
inwoners en bedrijven. De stuurgroep, de kwartiermaker, het projectteam, en de
vertegenwoordiging van de raden begeleiden dit proces. Zij gaan samen met alle andere
belanghebbenden in de tweede helft van 2019 uitwerking geven aan de ambitie om een
topregio te worden. De colleges en raden van de 18 gemeenten besluiten uiteindelijk
over deze voorstellen.
Toelichting
Door de unieke combinatie van economische en logistieke kracht en kwaliteit van leven
onderscheidt de regio Arnhem-Nijmegen zich van andere regio’s in het land. Juist dit
geeft onze regio een sterke concurrentiepositie binnen het nationaal en internationaal
krachtenveld. Deze potentie kan nog beter worden benut dan nu het geval is. We kunnen
meer maken van en meer halen uit onze samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen,
zodat onze regio nog aantrekkelijker wordt voor bedrijven, inwoners en overheden. Dit
kan door een stevige gedragen visie en agenda voor de regio en een passende structuur
neer te zetten.
In het als bijlage bij deze nota gevoegde plan van aanpak is beschreven hoe deze visie
en agenda voor de regio, met de passende structuur, tot stand komen. Het plan van
aanpak is op 19 juni 2019 in het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen besproken.

Gevolgen
De stuurgroep gaat in de komende maanden plannen uitwerken voor een sterkere regio
met één agenda, één gezicht naar buiten en een stevige ambitie. Daarbij hoort een
slimme, effectieve en begrijpelijke governance die voldoende kracht geeft om de
ambities en opgaven te realiseren, met oog voor de rollen van de colleges en raden van
de regiogemeenten. Aan het eind van het proces liggen er drie concrete producten:
- Een gedeelde integrale visie,
- Een gedeelde integrale en dynamische agenda,
- Een slimme, effectieve en begrijpelijke structuur die voorziet in democratische
legitimatie.
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Rol van de raad
In dit proces van versterking is de rol van de raden cruciaal. In de regio ArnhemNijmegen wonen 780.000 mensen. De raden van de achttien gemeenten
vertegenwoordigen deze mensen. Zowel over de visie / agenda als over de structuur,
waarin de raden een plaats krijgen, is de blik en input van de raad nodig. In de
Stuurgroepvergadering van 9 juli 2019 heeft een delegatie van beide griffierskringen in
de regio aan tafel gezeten om van gedachten te wisselen over de betrokkenheid van de
gemeenteraden.
In het plan van aanpak worden de raden op de volgende twee manieren betrokken:
-

het organiseren van twee regionale raadsbijeenkomsten. De 1e bijeenkomst vindt zo
mogelijk eind september plaats.
een afvaardiging / vertegenwoordiging van de 18 raden in de regio neemt intensief
deel aan het proces. De precieze vorm waarin, is op dit moment nog onderwerp van
gesprek. Dit zou een klankbordgroep kunnen zijn. Wij zien graag een actieve
betrokkenheid van uw raad bij dit proces.

Deze aanpak sluit aan bij hetgeen door de griffiers is ingebracht. Door hen zijn nog
andere suggesties gedaan om de betrokkenheid te vergroten w.o. de inrichting van een
digitaal platform. Deze suggesties krijgen nadere uitwerking in het nog op te stellen
communicatieplan.
Aanpak
Dit proces gaat lopen langs twee sporen: dat van de visie en agenda enerzijds en dat van
de structuur / governance anderzijds. Beide processen lopen tegelijkertijd. In het plan
van aanpak vindt u een nadere uitwerking van de te zetten stappen in beide processen.
Uitgangspunt voor het proces is: inspireren en verbinden!
Betrokkenen
De Stuurgroep is samengesteld uit zeven bestuurders uit de regio waarbij is rekening
gehouden met een geografische spreiding over de regio. Een ambtelijk projectteam
ondersteunt de stuurgroep. Een kwartiermaker, de heer Jan Herman de Baas, met
stevige kennis en ervaring van dergelijke processen en van de regio voert de regie. De al
eerder genoemde vertegenwoordiging van de gemeenteraden denkt en doet mee.
Voornoemde gremia vormen de groep die het proces gaat vormgeven en uitvoeren. Wij
zijn het met de Stuurgroep eens dat het van belang is om alle stakeholders te betrekken
in dit proces. Hierbij kunt u denken aan de triple helix partners, de Economic Board, de
provincie Gelderland en bestuurders en ambtenaren uit de regiogemeenten. Zij kunnen
via conferenties en bijeenkomsten input leveren.
Planning
In de maanden juni tot augustus zijn de voorbereidingen getroffen om van start te
kunnen gaan. De Stuurgroep heeft het hierboven genoemde Plan van Aanpak opgesteld
en een kwartiermaker gevonden. In september vindt de interactie plaats om samen met
alle betrokkenen de input te verzamelen. In die periode zijn er samenkomsten gepland
met ambtenaren uit de regio en de 18 colleges. In oktober wordt deze input uitgewerkt.
In november vindt de finetuning plaats zodat in december de voorstellen naar het
bestuur van de regio en de 18 colleges van de regio kunnen. Daarna volgt
vanzelfsprekend het vervolg richting uw raad. Een verder uitgewerkte planning vindt u in
het plan van aanpak.
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Financien
Aan de uitvoering van dit versterkingsproces zijn kosten verbonden. Dit wordt deels
gedekt vanuit de begroting van de Regio Arnhem Nijmegen en deels door middel van
subsidiegelden Sterk Bestuur van de Provincie Gelderland. In het Plan van Aanpak kunt u
de begroting terugzien.

Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee

Bijlage 1: Plan van Aanpak 9 juli 2019
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