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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Verzoek reactie bestuursakkoord Groene
Metropoolregio
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
In te stemmen met de voorgestelde reactie op het concept-bestuursakkoord van de GR
Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio).
Aanleiding
We hebben op 14 april 2021 van het Algemeen Bestuur het concept-bestuursakkoord
ontvangen met de uitnodiging hierop desgewenst te reageren.
Eind vorig jaar is door de 18 colleges, de provincie Gelderland en The Economic Board
(TEB) een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een bestuursakkoord en
investeringsagenda. Dit akkoord zal worden gesloten tussen de Groene Metropoolregio,
de provincie Gelderland en TEB. In het bestuursakkoord wordt afgesproken dat de drie
partijen langjarig willen samen werken aan de realisatie van de regionale agenda en
daarmee aan de ambities van het bestuursakkoord. Concrete investeringen zullen worden
opgenomen in een nog in te vullen Investeringsagenda. Zie bijlage 1 t/m 3.
Eerdere besluiten
Datum

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

1-1-2021

Oprichten gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen.

Gewenst resultaat
In beeld brengen van het draagvlak bij deelnemende gemeenten voor de inhoud van het
concept-bestuursakkoord en het ophalen van eventuele reacties om dit document aan te
scherpen.
Argumenten
1.1 Door afsluiten van het Bestuursakkoord met de daarbij behorende
investeringsagenda bevestigen we het langjarige commitment tussen de Groene
Metropoolregio, de provincie en TEB en gaan we de afspraken over ieders investeringen
in de regio vastleggen.
Zoals bekend zijn de provincie en TEB warm voorstander van versterking van de
samenwerking in de Groene Metropoolregio. Het is de bedoeling dat hieraan inhoud
wordt gegeven door ondertekening van een Bestuursakkoord tussen de Groene
Metropoolregio, de provincie en TEB. Het concept-bestuursakkoord met aanbiedingsbrief
zijn als bijlage 1 en 2 aan dit voorstel toegevoegd.
Het betreft een overeenkomst voor de duur van 10 jaar, waarmee duidelijk is dat partijen
langjarig de krachten willen bundelen. Dit akkoord vervangt het bestaande akkoord
waarin alleen de gemeenten Arnhem en Nijmegen partij zijn.
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De overeenkomst bevestigt de centrale rol van de Regionale Agenda van de Groene
Metropoolregio en spreekt uit dat partijen in het verlengde hiervan een
Investeringsagenda opstellen waarin de bijdragen van iedere partij aan de realisering van
de opgaven wordt vastgelegd. Ook is er ruimte gereserveerd om bijdragen van derden
aan de opgaven te vermelden waardoor er een mooi totaaloverzicht van alle
investeringen zal komen. Een dummy van een dergelijke Investeringsagenda is als
bijlage 3 aan dit voorstel toegevoegd. Het betreft dus een nog leeg exemplaar. Ons
college gaat ervan uit dat de Opgaveteams en de deelnemende gemeenten bij het
invullen / opladen van de Investeringsagenda zullen worden betrokken.
1.2 Onderzoek deelname aan The Economic Board
In de reactie op de begroting 2022 is aangegeven dat Druten de deelname een The
Economic Board wil onderzoeken. Druten wil de deelname aan The Economic Board en de
voor- en nadelen daarvan kritisch tegen het licht houden en de investeringen afwegen
tegen de opbrengsten. Wij zijn in dit kader voornemens om in 2022 onderzoek te gaan
doen naar nut en noodzaak voor Druten om deel te nemen aan The Economic Board.
Tegenargumenten en risico’s
N.v.t.
Financiële gevolgen
N.v.t.
Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio zal schriftelijk op de hoogte worden
gesteld van de gemeentelijke reactie / zienswijze. Deze is als bijlage 4 aan dit voorstel
toegevoegd.
Inwonersparticipatie
N.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
Het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio zal schriftelijk op de hoogte worden
gesteld van de gemeentelijke reactie / zienswijze. Deze is als bijlage 4 aan dit voorstel
toegevoegd.
Geheimhouding:
N.v.t.
Voorstel
Advies
Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:

begeleidende brief Groene Metropoolregio;
concept-bestuursakkoord;
Model-investeringsagenda;
Concept reactie college.
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