GROENE
METROPOOL
R EG'•IARNHEM
NIJMEGEN

Datum
Colleges van B&W van de deelnemende

Uw kenmerk

gemeenten aan de

Ons kenmerk

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Zaaknummer
Contactpersoon
E-mailadres

: 14 april 2021
2021-GMDB-10
: Dhr. A. Joustra
a.joustraregioan.nl

Onderwerp: aanbieding bestuursakkoord

Geacht college,
Bijgaand bieden wij u het bestuursakkoord aan voor het geven van een reactie. Het concept
bestuursakkoord betreft de langjarige samenwerking in de regio tussen drie partijen: de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board. Het dagelijks
bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft de bevoegdheid tot het aangaan van het
bestuursakkoord. Gelet op het belang van het bestuursakkoord is het echter behandeld in de
vergadering van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op 7 april
jongstleden. Het algemeen bestuur heeft besloten om het bestuursakkoord Vrij te geven voor het geven
van reacties door de colleges van de 18 deelnemende gemeenten.

INVESTERINGSAGENDA
De lnvesteringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 maakt als bijlage onderdeel uit van het
bestuursakkoord. De definitieve versie van deze agenda volgt later dit jaar. In die investeringsagenda
staat concreet hoe de drie partijen gaan bijdragen aan de regionale agenda en de opgaven. De bijdrage
van de Groene Metropoolregio bestaat uit de bijdragen die u als gemeenten levert en die zijn
samengebracht in de opgaven. Er is als voorbeeld een concept investeringsagenda bijgevoegd.

WAT VRAGEN WIJ
Aan u wordt gevraagd of uw college zich kan herkennen in het bestuursakkoord. Daarnaast wordt u in de
gelegenheid gesteld om het bestuursakkoord desgewenst voor te leggen aan uw gemeenteraad. Dit is
geen verplichting, maar we kunnen ons voorstellen dat u dat wenst. Wij vernemen graag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 30 juni of u zich kunt vinden in het bestuursakkoord zoals die nu voorligt.
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PROCEDURE
We vragen u voor 30 juni aanstaande te reageren. Deze termijn is langer dan de gangbare 8 weken voor
bijvoorbeeld zienswijzen op een begroting. In dit opstartjaar willen we graag voldoen aan het verzoek dat
door leden van het algemeen bestuur op 7 april jl. is gedaan om de termijn zo ruim mogelijk te maken.
De reacties worden verwerkt en behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021.
Gezien de korte periode tussen het aanleveren van reacties en de vergadering van het algemeen
bestuur vragen wij u om zo spoedig mogelijk te reageren. Consequentie van deze korte periode is
namelijk dat een deel van de informatie voor het algemeen bestuur zal worden nagezonden aangezien
de stukken volgens het reglement van orde van het algemeen bestuur op 30 juni beschikbaar gesteld
moeten worden. Vervolgens kan het dagelijks bestuur overgaan tot besluitvorming en kan de voorzitter
het bestuursakkoord ondertekenen samen met de andere partijen.

TOT SLOT
Tegelijkertijd is het concept bestuursakkoord gezonden aan The Economic Board en de provincie
Gelderland. Na 7juli zal, met inachtneming van de reacties van de verschillende partijen, een definitief
bestuursakkoord gesloten worden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw
reactie graag tegemoet. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de directeur/secretaris van Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de heer A. Joustra.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,
I,

de voorzitter

/

Drs. H.M.F. Bruis

de secretaris

Drs. A. Joustra

Bijlagen:
1. BestuursaØoord Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en provincie
Gelderland
2. concept regionale investeringsagenda
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In afschrift aan; The Economic Board, provincie Gelderland

