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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: zienswijze op de begroting van de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022
Kernboodschap
De Groene Metropoolregio is op 1 januari 2021 van start gegaan en vraagt om een
zienswijze op de conceptbegroting. In de brief is de Drutense reactie opgenomen. Die
houdt in dat de concept begroting onder voorbehoud wordt vastgesteld. Voor het deel
van de bijdragen aan het Regiobureau en The Economic Board zijn middelen
gereserveerd. Voor de vijf regionale opgaven geldt net als voor de andere gemeenten,
dat het gesprek over deelname aan de opgave in het gemeentebestuur wordt gevoerd.
Op 1 juli 2021 spreekt uw raad hierover en daarna sturen we de reactie naar de Groene
Metropoolregio. Voor wat betreft de deelname aan The Economic Board gaat Druten de
voor- en nadelen kritisch tegen het licht houden in 2022 en de investeringen afwegen
tegen de opbrengsten. Hierover wordt een separate brief gestuurd.
Eerdere besluiten
Datum
dd-mm-yyyy

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Besluit

Toelichting
Het college is deelnemer aan de Gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio
Arnhem Nijmegen. De Groene Metropoolregio is op 1 januari 2021 van start gegaan en
vraagt om een zienswijze op de conceptbegroting.
In de concept begroting 2022 zijn de kosten opgenomen van het regiobureau, de
jaarlijkse bijdrage aan de Stichting The Economic Board en de financiële uitwerking van
de vijf centrale opgaven uit de regionale agenda 2022. De opgaven zijn “verbonden
regio”, “productieve regio”, “circulaire regio”, “ontspannen regio” en “groene groei regio”.
Druten kan instemmen met de begroting onder voorbehoud.
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft voor 2022 al een incidentele subsidie
van de provincie ontvangen van € 600.000. Daarom is voor het regiobureau voor 2022
eenmalig een lagere gemeentelijke bijdrage van € 1,73 per inwoner in haar
conceptbegroting opgenomen. Vanaf 2023 komt de bijdrage weer op het oorspronkelijke
bedrag van € 2,50 per inwoner.
Omdat in de meerjarenschijf 2022-2025 van de lopende gemeentebegroting van Druten
een inwoner bijdrage is opgenomen van € 2,50 structureel, ontstaat voor het jaar 2022
een eenmalige ruimte van € 0,77 per inwoner. Uitgaande van 19.002 inwoners, betekent
dat een eenmalige meevaller van € 14.600. Deze incidentele meevaller zal in de concept
gemeentebegroting 2022 worden verwerkt.
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De bijdrage voor de opgaven uit de regionale agenda wordt, afhankelijk van het besluit
over de Drutense deelname aan de opgaven, opgenomen in de perspectiefnota en zal bij
het vaststellen van de begroting definitief worden. Op basis van de reacties van de 18
gemeenten over deelname aan de opgaven zal de concept begroting 2022 van de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen definitief worden.
Gevolgen
Met de brief brengen we onze zienswijze naar voren naar aanleiding van de concept
begroting 2022. De brief aan The Economic Board kondigt aan dat er volgend jaar een
onderzoek gaat plaatsvinden.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
De brieven worden verstuurd.
Geheimhouding: Nee
Niet van toepassing. (De alinea hieronder kan verwijderd worden)
Bijlagen:
- aanbiedingsbrief conceptbegroting Groene Metropoolregio 2022
- conceptbegroting Groene Metropoolregio 2022
- zienswijzebrief over de Groene Metropoolregio 2022
- brief aan The Economic Board over onderzoek in 2022
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