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Op 14 april 2021 stuurde u de concept begroting van de Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen aan de deelnemende gemeenten.
Met veel waardering hebben wij kennis genomen van de heldere, complete en
overzichtelijke begroting.
Hierbij laten wij u onze zienswijze weten. Wij stellen de concept begroting vast. Voor het
deel van de bijdragen aan het Regiobureau en The Economic Board hebben wij middelen
gereserveerd. Voor de vijf regionale opgaven geldt voor Druten, net als voor de andere
gemeenten, dat het gesprek over deelname aan de opgave in het gemeentebestuur
wordt gevoerd. Op 1 juli 2021 spreekt de gemeenteraad hierover en daarna sturen we zo
spoedig mogelijk onze reactie naar de Groene Metropoolregio.
We gaan net als de andere regiogemeenten in het najaar definitief intekenen op de
regionale opgaven – pas op dat moment zal er zekerheid zijn over de hiervoor
beschikbaar gestelde middelen. U geeft zelf al aan dat het intekenen van de gemeenten
op de opgaven bepalend is voor het vervolg. Daarom is de concept begroting 2022 alleen
onder voorbehoud vast te stellen. Er komt immers nog een definitieve regionale agenda
naar aanleiding van de huidige consultatieronde en naar aanleiding daarvan kan de
begroting nog wijzigen.
Wij sturen een separate reactie naar The Economic Board in verband met een onderzoek
dat wij voornemens zijn om in 2022 te gaan doen naar nut en noodzaak voor Druten om
deel te nemen aan The Economic Board. Wij willen de deelname en de voor- en nadelen
daarvan kritisch tegen het licht houden en de investeringen afwegen tegen de
opbrengsten.
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