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1. Samenvatting
Op 1 januari 2021 is de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen in werking getreden. Deze
regeling vormt de juridische basis voor de versterkte regionale samenwerking in de regio Arnhem en
Nijmegen. Na inwerkingtreding is er noodzaak gebleken van aanpassing van de regeling op een aantal
punten. Vaststellen van aanpassing van de regeling is een bevoegdheid van het college. Om de regeling
aan te passen is echter toestemming nodig van de raad. Via een raadsvoorstel verzoekt het college de raad
toestemming te geven voor aanpassing van de regeling, zodat het college de aanpassing kan vaststellen.
2. Raadsvoorstel
1 Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem
Nijmegen 2020 te wijzigen.
3. Waarom naar de raad
Volgens artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijk regelingen gaan de colleges van
burgemeester en wethouders niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming
van de gemeenteraden. Via dit raadsvoorstel verzoekt het college de raad toestemming te geven voor
aanpassing van de regeling, zodat het college de aanpassing kan vaststellen.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De tekst van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen aanpassen om daarmee een
adequate en actuele gemeenschappelijke regeling te verkrijgen.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
1.1 De gemeente Beuningen is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen heeft op 9 februari 2021
besloten om toe te treden tot de regeling. Dit betekent dat de gemeente Beuningen als deelnemer aan de
regeling moet worden toegevoegd. Dat vraagt om een aanpassing van de regeling.
1.2 De rechtspersoon wordt met de naam Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen aangeduid
Bij het opstellen van de regeling medio 2020 was de formele naam van de rechtspersoon nog niet
gekozen. Inmiddels wordt de naam Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gebruikt. Deze naam wordt
in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd en de verwijzing naar de rechtsperspoon in verschillende
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artikelen aangepast.
1.3 Een omissie wordt hersteld
In artikel 31, lid 7, is per abuis verwezen naar artikel 29, lid 3. Dit wordt gewijzigd in artikel 29, lid 4.
1.4 Uitvoering motie Raad houdt handen aan het stuur is nog in behandeling
Bij de behandeling van deze gemeenschappelijke regeling in de raad op 26 november 2020 is de motie
Raad houdt handen aan het stuur aangenomen, waarin het college is opgeroepen te bewerkstelligen dat de
regioagendacommissie en de raadsontmoetingen een formele plaats krijgt in de gemeenschappelijke
regeling. Met de regioagendacommissie wordt nog overleg gevoerd of (en zo ja op welke wijze) de positie
van de regioagendacommissie in de gemeenschappelijke regeling geborgd moet worden.
2.1. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan pas na verkregen toestemming van de gemeenteraad
De voorliggende gemeenschappelijke regeling is een regeling aangegaan door colleges.
Wijzigingen van de collegeregelingen dienen door de deelnemende colleges te worden vastgesteld,
maar gelet op het bepaalde in artikel 1van de Wgr, dient het college daarvoor echter wel de
toestemming van de gemeenteraad te krijgen. De gemeenteraad kan toestemming slechts weigeren
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad
zal het college worden voorgesteld om een definitief besluit tot wijziging te nemen.
Alternatieven
Niet van toepassing.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Niet van toepassing.
7. Klimaat en duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Communicatie
De gemeente Overbetuwe zorgt voor bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
Kosten, baten en dekking
Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel.
9. Bijlagen
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De raad van de gemeente Zevenaar;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;
gelet op de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;
besluit:
1. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem
Nijmegen 2020 te wijzigen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 7 juli 2021.
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