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Zienswijze concept Regionale agenda 2022, Begroting 2022 en Bestuursakkoord
Hans Bosch

Geacht bestuur,
Inleiding
Bij uw brief van 14 april 2021 heeft u de raad van onze gemeente verzocht om een zienswijze te geven op
de concept regionale agenda 2022 en de concept begroting 2022 van de Groene Metropoolregio. Op 14
april 2021 heeft u ons tevens gevraagd om een reactie op het concept bestuursakkoord tussen de
provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene Metropoolregio. Di bestuursakkoord hebben wij
ook aan onze gemeenteraad voorgelegd.
Deze documenten zijn behandeld en besproken in de raadsvergadering van 7 juli 2021 en met deze brief
informeren wij u over de zienwijze van onze raad op de genoemde stukken. Voor meer
achtergrondinformatie voegen wij in de bijlage bij de brief ons aan de raad gedane raadsvoorstel.
Regionale agenda 2022
In zijn algemeenheid kan de gemeenteraad instemmen met de regionale opgaven, die voor dit jaar en het
jaar 2022 op de regionale agenda staan. Niet alle onderdelen van de opgaven (speerpunten/activiteiten)
zijn van evenveel toegevoegde waarde voor Zevenaar. Daarnaast zijn sommige speerpunten op dit
moment nog niet vold0oende concreet uitgewerkt om daarover al een afgewogen oordeel uit te spreken.
Maar alles bij elkaar genomen is de raad positief over de voorliggende agenda.
Voor het speerpunt Human Capital, Onderwijs en Arbeidsmarkt vraagt de raad zich af of alle
voorgenomen acties in de regio Arnhem Nijmegen wel op het juiste schaalniveau landen. Voor de inzet
van de lobbykracht van de regio voor dit speerpunt is dat ongetwijfeld het geval, maar voor andere acties
zijn voor Zevenaar wellicht de sub regio Arnhem of zelfs de Liemers een betere schaalgrootte. Ons
oogmerk is steeds de activiteiten zo dicht mogelijk bij de burger of client te organiseren.
Verder kan de vraag worden gesteld of we met nu de voorziene organisatie van de opgaven niet te veel
bestuurlijke drukte wordt georganiseerd met een algemeen bestuur, dagelijks bestuur, regionale
agendacommissie, bestuurlijke opgaventeams, portefeuille overleggen en ambtelijke werkgroepen. Daar
komt de lokale organisatie rond de opgaven nog bovenop. Het is van belang hier een goede balans in te
vinden. We zullen in de praktijk zien hoe zich dat ontwikkelt en of deze organisatie, die vooral zo is
opgezet om de verbinding met de deelnemende gemeenten op een goede wijze vorm te geven, niet ten
zaaknummer Z/21/389841

pagina 1 van 2

koste gaat van de flexibiliteit en slagkracht van de regio. We zullen dit kritisch volgen en als het nodig is
hiervoor aandacht vragen.
Wij vertrouwen erop dat de voorliggende regionale opgaven met name de provincie voldoende uitnodigt
zich substantieel met financiële middelen en menskracht in te zetten om van deze regionale
samenwerking een succes te maken. Wij hopen dat we voor de definitieve besluitvorming over de opgaven
duidelijk is waar de provincie aan mee wilt doen. Wij roepen de Groene Metropoolregio op zich daar sterk
voor te maken.
Begroting 2022 en Bestuursakkoord
De begroting 2022 en het bestuursakkoord geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
Slot
Wij zien met belangstelling uw reactie op onze zienswijze tegemoet.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
Secretaris

Lucien van Riswijk
Burgemeester
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