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Overleg : algemeen bestuur 

Datum : 15 september 2021

Tijd : 13.00 uur tot 15.00 uur

Plaats : Raadzaal gemeente Renkum

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden. De vergaderstukken zijn te vinden op de website 
www.groenemetropoolregio.nl. 

AGENDAPUNTEN:

1. Opening en mededelingen
- Afmeldingen van: 
Dhr. A. Marcouch (Arnhem) sluit later aan in verband met reistijd van een voorgaand overleg.

- Laatste AB Anne Joustra

- Gelegenheid voor Harriet Tiemens om zich voor te stellen als nieuwe directeur GMR.

- Benoemingen binnen opgaven 
- Dimitri Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe) is door het Bestuurlijk opgaveteam Circulaire regio benoemd 
tot voorzitter voor de RES voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
- Roeland van der Zee (Arnhem) wordt voorgedragen door het Bestuurlijk opgaveteam Verbonden regio 
als Bestuurlijk opdrachtgever voor de Verbonden regio voor de periode tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022.
- Lenny Putman is kandidaat voor de functie 'procesregisseur RES' en volgtals zodanig Eva de Ruiter op.

- Gelegenheid om in te spreken. 

2. Ingekomen post

3. Vaststellen Besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2021

Deel 1
4. Regioagendacommissie 
Eventueel ontvangen adviezen van de Regioagedaocmmissie van 13-09-2021 worden na die datum 
bijgevoegd bij de stukken voor het AB.

5. Bestuursakkoord en regionale investeringsagenda
Besluit:
Ter consultatie: 

http://www.groenemetropoolregio.nl/
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- Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen 
- Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen

Graag vernemen wij wat u van het Bestuursakkoord met bijbehorende Investeringsagenda vindt.

6. Regionale agenda 
Besluit: 
1. Regionale agenda 2022 vast te stellen;
2. Regionale agenda 2022  aan te bieden aan de colleges van de 18 deelnemende gemeenten met de 
uitnodiging om in te tekenen op de vijf opgaven.

7. Opgaveovereenkomsten en algemene voorwaarden opgaveovereenkomsten
Besluit:
1. Artikel 13 tot en met 16 van de Algemene voorwaarden vast te stellen waarmee de spelregels worden 
vastgelegd voor het 
het deelnemen aan een reeds gestarte opgave en het eerder beëindigen van deelname aan een opgave; 
2. de opgave-overeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen.

8. Informatieprotocol 
Besluit:
Het Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.

9. Richtlijnen voor toe- en uittreding
Besluit:
1. Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen;
2. Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.

10. Tussenrapportage (financiën) 
Besluit:
De eerste tussenrapportage van de Groene Metropoolregio voor kennisgeving aannemen.

11. Benoemen accountant
Besluit:
1. Het samenwerkingsverband van de accountantskantoren Astrium/KSG te benoemen als controlerend 
accountant voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

2. De accountant te benoemen voor een periode van vijf jaar (2021 t/m 2025).

12. Inkoopbeleid
Besluit:
Het inkoopbeleid 2021-2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vaststellen.

13. Regiobijeenkomsten
Ter informatie een overzicht van de eerstvolgende ontmoetingen:
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- werkbezoek Gedeputeerde staten 14-09
- raadsontmoeting 20-09
- Regio Overleg(t) bestuurders 06-10

Deel 2 met bestuurlijk opdrachtgevers
14. Stand van zaken opgaven 

Deel 3
15. Rondvraag en mededelingen

16. Sluiting


