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aandachtspunten mee te geven.

Vragen aan de RAC:

* Is de agenda helder?
* Zijn er op dit moment al punten die de aandacht verdienen?

Termijnagenda AB-RAC 2021-2022

7 Evenement Groene Metropool – voorjaar 2022
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De volgende vergadering is maandag 13 september 2021 van 18.00 tot 19.30 uur
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Beste leden van de regioagendacommissie, 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van regioagendacommissie op maandag 28 juni 2021 van 
18.00 uur tot 19.30 uur.  Hieronder treft u de concept agenda aan. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Inge van Dijk 
Voorzitter Regioagendacommissie 
 
  



 
 

 

 

Concept agenda 28 juni 2021: 

 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
3. Vaststellen besluitenlijsten 10 mei en 6 april 

 
4. Terugkoppeling AB-besluiten 

 
5. Spoorboekje planning  & control  

 
Vragen aan de RAC: 
- Is de voorgestelde planning haalbaar en sluit deze voldoende aan bij de cyclus van de 

eigen gemeente?  
 

6. Lange Termijn Agenda AB 
Doel van deze agenda is o.a. om de Regionale Agendacommissie de gelegenheid te geven 
zich proactief in een onderwerp de aan de orde komt te verdiepen, vragen te stellen, 
aandachtspunten mee te geven. 
 
Vragen aan de RAC: 
-     Is de agenda helder? 
-     Zijn er op dit moment al punten die de aandacht verdienen? 
 

7. Evenement Groene Metropool – voorjaar 2022 
Op 16 april jl. heeft de Groene Metropool een feestelijk evenement georganiseerd om de 
start van de regionale samenwerking te markeren. Het is de bedoeling jaarlijks in april een 
evenement te organiseren (bij voorkeur fysiek). 
Voor de raadsleden staat in de planning dat 2 keer per jaar een raadsontmoeting wordt 
georganiseerd, in het voorjaar en najaar. 
 
Vraag aan de RAC: 
- Is het akkoord om de raadsontmoeting van het voorjaar te combineren met het jaarlijkse 

regio evenement? 
 

8. Gelderland academie: ‘grip op samenwerking’  
Lezing Rob de Greef 
Over de verhouding van de regioagendacommissie tot het DB en AB, het uitnutten van de mogelijkheden 
van de commissie en tools voor terugkoppeling aan de eigen achterban. 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 De volgende vergadering is maandag 13 september 2021 van 18.00 tot 19.30 uur.  

  



 
 

 
 
Ter informatie:  
 
In het Reglement van orde staat de volgende taakomschrijving die de commissie zichzelf heeft 
gegeven:  

 de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van 
alle gemeenteraden.  

 de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van 
alle gemeenteraden met betrekking tot de opgaven en het scheppen van randvoorwaarden 
zodat de raden na aanbieding van de regionale agenda kunnen besluiten over deelname aan 
een opgave.  

 een terugkoppeling aan en van de gemeenteraden van de voorstellen die de Groene 
Metropoolregio betreffen.  

 het scheppen van en bijdragen aan randvoorwaarden opdat de raden de kaderstellende en 
controlerende taak rondom de Groene Metropoolregio en de voortgang op de regionale 
opgaven kunnen vervullen.  

 De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Groene Metropoolregio 

 



3 Vaststellen besluitenlijsten 10 mei en 6 april

1 Besluitenlijst 6 april 2021 

 

BESLUITENLIJST vergadering 6 april 2021 
 

Aanwezig: 

Voorzitter Inge van Dijk (VVD) 
Griffier Marte Smits-Jansen 
Arnhem  Lea Manders (Arnhem Centraal)  

Giovanni Visser (PvdA)  
Tulay Gemici (Groen Links)  
Rebin Maref (VVD)  

Berg en Dal  Florian Gödderz (GroenLinks) 
Nick Bakker (CDA) 

Beuningen  Henk Plaizier (VVD)  
Jaap Bril (Groen Links)  

Doesburg  Mark Mol (PvdA/Groen Links)  
Druten  Ronald Thoonen   

(Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid)  
Duiven  Henk Nijland (VVD)  

Hans Egtberts (D66)  
Heumen  Rob de Graaf (CDA)  

Saskia Tuinder (GroenLinks)  
Lingewaard  Theo Aaldering (VVD)  

Maarten van den Bos (PvdA)  
Montferland  Karlijn Looman (CDA)  
Mook & 
Middelaar  

Joseth Mulders (DGP)    
Ton Broekmans (PvdA)  

Nijmegen  Yurre Wieken (SP) 
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)  
Joep Bos-Coenraad (Groen Links)   

Overbetuwe  Elbert Elbers (PvdA) 
Renkum  Raymond den Burger (VVD)  
Rheden  Sjir Hanssen (VVD)  

Tim Endeveld (Groen Links)  
Rozendaal  Loes Hupkes (Belangengemeenschap Rozendaal)  

Wouter van den Akker (PAK Rozendaal) 
Westervoort  Hans Derksen (CDA)   

Roderick ten Kortenaar (VVD)   
Wijchen  Kees van Galen (D66)   

Roel Boumans (VVD)  
Zevenaar  Peter Pollmann (D66)  

Jan de Nooij (CDA)  



Dagelijks Bestuur 
Groene 
Metropool 

Lucien Van Riswijk  
Anne Joustra 

  
Afwezig:    
Renkum Oswald Velthuizen (Gemeentebelangen Renkum) 
Overbetuwe Henk Mulder (CDA) 

 
  
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden welkom, evenals de leden die van het 
van het DB aanwezig zijn en de kijkers die via de livestream deze eerste vergadering van de 
Regioagendacommissie (RAC) volgen. 
De voorzitter bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen.  
Er zijn afmeldingen ontvangen van dhr. Velthuizen (Renkum) en dhr. Toonen (Druten) moet 
eerder weg.   
 
Er heeft zich een inspreker gemeld, de heer Ramon Barends.  
 
Mededelingen 

- Planning van data voor bijeenkomsten: Er is vanuit het AB een raadsworkshop 
georganiseerd op 21 april. Deze datum komt niet voor alle raden goed uit. De  
secretaris van de RAC zal voortaan de afstemming over activiteiten (zo nodig in 
overleg met de RAC) begeleiden. Het heeft de voorkeur dat er een lange termijn 
planning komt voor de raadsbijeenkomsten.  

- Vanuit het DB zal er altijd iemand aanwezig zijn bij de vergaderingen van de RAC. 
- Het bestuur is voornemens half mei een raadsbijeenkomst te organiseren om de 

regioagenda toe te lichten. De griffier zal een enquête uitsturen over de gewenste 
vorm voor deze bijeenkomst.1 

2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de agenda. De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vergaderschema 
Het schema is per mail aangeleverd.  

4. Regionale agenda  
Het AB wordt gevraagd te besluiten het concept van de regionale agenda vrij te geven aan de 
colleges van 18 gemeenten voor het geven van een reactie vóór 15 juni. De colleges kunnen 
het stuk en hun conceptreactie voorleggen aan de gemeenteraden. 
 
De volgende aandachtspunten zullen aan het AB worden meegegeven: 

 
1 Inmiddels is het plan gewijzigd: Het bestuur biedt gemeenten aan om per gemeente te ondersteunen 
bij de behandeling van de Regionale Agenda en de Verstedelijkingsstrategie. Dus maatwerk en geen 
collectieve bijeenkomst. 
 



 Meerdere gemeenteraden vergaderen in de laatste week van juni (Overbetuwe zelfs 
pas 6 juli). De RAC verzoekt de reactietermijn te verlengen met in ieder geval 2 
weken. 

 
5. Bestuursakkoord Groene Metropool – Economic board – provincie  

Het AB wordt gevraagd te besluiten om het bestuursakkoord vrij te geven voor het geven van 
een reactie aan de colleges van de 18 gemeenten vóór 15 juni. Hoewel de colleges van de 
deelnemende gemeente geen partij zijn bij het bestuursakkoord wordt het akkoord 
voorgelegd in verband met een goede samenwerking. Het staat de colleges vrij om bij de 
formulering van de reactie ook de raden te betrekken. 
 
Dhr. Van Riswijk beantwoordt namens het DB de gestelde vragen: 
Er zijn twee geldstromen vanuit de gemeenten: geld dat u inbrengt voor de opgaven en geld 
dat beschikbaar komt voor projecten die niet in alle gemeenten gelijk landen, maar waar de 
ene gemeente dus meer aan betaalt dan de andere. Al deze middelen komen straks 
inzichtelijk in de (nu nog lege) tabellen, aangevuld met middelen van provincie, rijk, Europa 
etc.  
Waarom staat er een termijn van 10 jaar? We willen een horizon pakken die verder gaat dan 
de huidige termijn. Het gaat er om dat het meerjarig is. We tekenen voor de intentie om 
elkaar vast te houden. Een gemeente bindt zich niet voor 10 jaar aan een opgave, dat gebeurt 
jaarlijks.  
Er zullen ook opgaven zijn die in de ene gemeente meer landen dan in de andere. We willen 
alle gemeenten binden voor de opgaven, maar tav de individuele projecten zal er verschil zijn 
tussen gemeenten en worden er dus andere bijdragen gevraagd. Het zal altijd inzichtelijk 
worden gemaakt wat eruit komt als je er een euro in stopt.  
 
De volgende aandachtspunten worden aan het AB meegegeven:  

 Meerdere gemeenteraden vergaderen in de laatste week van juni (Overbetuwe zelfs 
pas 6 juli). De RAC verzoekt de reactietermijn te verlengen met in ieder geval 2 
weken.  

 De status van de niet ingevulde tabellen in de regionale investeringsagenda is 
onduidelijk evenals et perspectief op deze informatie. Het advies is om duidelijker aan 
te geven dat het in dit concept om een ‘nog nader in te vullen voorbeeld’ gaat en 
daarbij tevens aan te geven wanneer deze informatie wel beschikbaar komt.   

 Er bestond in de RAC onduidelijkheid over de termijn van 10 jaar die in het document 
wordt genoemd. Het advies van de RAC is om inzichtelijk te maken hoe de termijn van 
10 jaar zich verhoudt tot de financiële verplichtingen die deelname aan één opgave 
met zich meebrengt.  

 Er wordt gesproken over investering in de opgave en over extra investering in 
eventuele  projecten. De bedoeling hiervan blijkt onvoldoende uit het document. Het 
advies is dit in een begeleidend schrijven te verduidelijken.  

 
6. Ontwerpbegroting 2022  

Het AB wordt gevraagd te besluiten de ontwerpbegroting 2022 vast te stellen en deze aan de 
deelnemende gemeenten aan te bieden voor het geven van een zienswijze voor 15 juni. De 
eventuele zienswijze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Dhr. Van Riswijk beantwoordt namens het DB de gestelde vragen: 
De Groene Metropool werkt met opgaven, daar hebben de gemeenten in najaar 2020 mee 
ingestemd. “U weet waar u voor aan de lat staat”.  



Het is de bedoeling om gemeenten niet meer lastig te vallen met extra claims als de opgaven 
eenmaal zijn afgesproken. Daarom doet de GR geknipt. Eerst geven gemeenten een zienswijze 
op inhoud van de opgave, vervolgens kan het  AB nadenken of er draagvlak is, tenslotte 
kunnen de gemeenten het in de meerjarenbegroting een plek geven.  
Er komt het moment dat er gemeenten zeggen dat ze aan bepaalde opgaven niet meedoen. 
Dat wordt dan duidelijk eind juni/begin juli en dan kijken wat de gevolgen zijn voor de 
opgaven die we oppakken. De gemeenten zijn pas aan zet als ze het in de begroting opnemen, 
dus in het najaar (tweetrapsraket).  
The Economic Board is zelfstandige stichting. Het is aan de board zelf om te bepalen hoe de 
opbrengsten van hun projecten landen. Daar gaat de GR niet over. Wel hebben ze 
aangegeven dat gemeenten die meedoen een streepje voor hebben. Bij niet deelnemers geldt 
het motto: niet betalen is niet mee bepalen. 
Het had de voorkeur de middelen van derden al te kunnen koppelen aan de opgaven. Daar 
bijten we onszelf mee in de staart, we hebben de opgaven nog niet helemaal helder en vragen 
al wel om bijdragen. Op weg naar september / oktober hebben we de verwachting dat we wel 
deze bijdragen van derden kunnen noemen. 
 
De volgende aandachtspunten worden aan het AB meegegeven: 

 Meerdere gemeenteraden vergaderen in de laatste week van juni (Overbetuwe zelfs 
pas 6 juli). De RAC verzoekt de reactietermijn te verlengen met in ieder geval 2 
weken.  

 Het is nu niet mogelijk om een meerjarenperspectief te geven. Het heeft de voorkeur 
om,  als dit bijvoorbeeld in het najaar wel mogelijk is, de raden deze informatie ter 
kennisname aan te bieden zodat hier in de gemeentelijke begroting op geanticipeerd 
kan worden. 

 De RAC vertrouwd er op dat de kosten voor de RAC in de bureaukosten van volgende 
jaren zijn opgenomen. 

 De RAC adviseert om in een eventueel begeleidend schrijven duidelijk aan te geven 
wát aan de gemeenteraden wordt gevraagd. Wat moet in de zienswijze komen? 
Wanneer moet wat worden teruggekoppeld aan de GR. 

 Uit de stukken blijkt niet wat de financiële gevolgen zijn als bij een speerpunt niet alle 
gemeenten deel zullen nemen.  

 Uit de RAC komt de suggestie om in het najaar een kadernota aan de raden voor te 
leggen zodat op die wijze input geleverd kan worden voor volgend jaar.  

7. Informatieprotocol 
Het concept-informatieprotocol AB Groene Metropoolregio is in het AB van 24 februari 
besproken en vastgesteld. Op de agenda van 24 februari stond vermeld dat dit ter consultatie 
aan de colleges zou worden voorgelegd. In de besluitenlijst van 24 februari, die op 7 april 
wordt vastgesteld, staat vermeld ‘definitieve vaststelling wordt beoogd in de vergadering van 
30 juni zodat de gemeenten meer tijd hebben om het ter consultatie aan de gemeenteraden 
voor te leggen’. Niet alle gemeenteraden hebben dit protocol van hun colleges ter consultatie 
ontvangen. 
 
Dhr. Van Riswijk beantwoordt namens het DB de gestelde vragen: 
Openbaar is uitgangspunt bij alle informatie vanuit de Groene Metropool. De AB-leden 
hebben geen portefeuille, men zit er namens de gemeente en gaat over het geheel. In het DB 



vindt alleen de voorbereiding plaats en is wel een beperkte portefeuilleverdeling ten aanzien 
van de P&O, Financiën en voorzitter. Geen inhoudelijke portefeuilles. De bestuurlijke trekkers 
voor de opgaven zitten aan bij de vergadering van het AB.  
 
De volgende aandachtspunten worden aan het AB meegegeven: 

 De RAC verzoekt de leden van het AB om , daar waar dat nog niet gebeurd is, het 
informatieprotocol aan de raden voor te leggen ter kennisname. 

 De RAC constateert dat onduidelijk is wie er bevoegd is vertrouwelijkheid op te leggen 
of te besluiten in beslotenheid te vergaderen. Graag ontvangen de raden meer inzicht 
in dit proces en de werkafspraken omtrent vertrouwelijkheid en beslotenheid.  

8. Rondvraag 
Sjir Hanssen complimenteert de voorzitter.  

9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.06 uur 
 
Voorstel (onder voorbehoud) voor een volgende vergadering is maandag 10 mei 2021 van 
18.00 tot 19.30 uur. Het AB van de regio vergadert 19 mei. 
 

 

 



1 Besluitenlijst 10 mei 2021 

 
 
 
BESLUITENLIJST vergadering 10 mei 2021 
 

Aanwezig: 

Voorzitter Inge van Dijk (VVD) 
Griffier Marte Smits-Jansen 
Arnhem  Lea Manders (Arnhem Centraal)  

Tulay Gemici (Groen Links)  
Rebin Maref (VVD)  

Berg en Dal  Florian Gödderz (GroenLinks) 
Nick Bakker (CDA) 

Beuningen  Henk Plaizier (VVD)  
Jaap Bril (Groen Links)  

Doesburg  Mark Mol (PvdA/Groen Links)  
Druten  Ronald Thoonen  (Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid)  
Duiven  Henk Nijland (VVD)  

Hans Egtberts (D66)  
Heumen  Rob de Graaf (CDA)  

Saskia Tuinder (GroenLinks)  
Lingewaard  Theo Aaldering (VVD)  
Mook & 
Middelaar  

Joseth Mulders (DGP)    
Ton Broekmans (PvdA)  

Nijmegen  Yurre Wieken (SP) 
Eline Lauret (Partij voor de Dieren)  
Joep Bos-Coenraad (Groen Links)   

Overbetuwe  Elbert Elbers (PvdA)  
Henk Mulder (CDA) 

Renkum  Raymond den Burger (VVD)  
Oswald Velthuizen (Gemeentebelangen Renkum) 

Rheden  Tim Endeveld (Groen Links)  
Rozendaal  Loes Hupkes (Belangengemeenschap Rozendaal)  

Wouter van den Akker (PAK Rozendaal) 
Westervoort  Roderick ten Kortenaar (VVD)   
Wijchen  Kees van Galen (D66)   

Roel Boumans (VVD)  
Dagelijks Bestuur 
Groene 
Metropool 

Helga Witjes 
Anne Joustra 

  
Afwezig:    
Westervoort Hans Derksen (CDA)   
Lingewaard Maarten van den Bos (PvdA) 
Arnhem Giovanni Visser (PvdA)  
Druten Haci Aslan (Welzijn Druten) 



 
 

Montferland  Karlijn Looman (CDA)  
Rheden Sjir Hanssen (VVD) 
Zevenaar  Peter Pollmann (D66)  

Jan de Nooij (CDA)  
 

  
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden welkom, evenals de leden die van het 
van het DB/AB aanwezig zijn en de kijkers die via de livestream deze vergadering van de 
Regioagendacommissie (RAC) volgen. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van dhr. Derksen (Westervoort), dhr. Van den Bos 
(Lingewaard), dhr. Visser (Arnhem) 
 
Er heeft zich een inspreker gemeld, dhr. Barends. Hij heeft tevens een ingekomen stuk 
aangeleverd dat bij de vergaderstukken is gevoegd.  
 
Mededelingen voorzitter: 

- Het AB heeft de adviezen van de RAC meegenomen bij de behandeling van de 
voorstellen door het AB. Er is in zijn algemeenheid aangegeven dat het de voorkeur 
heeft dat het DB de adviezen al kan verwerken in de voorstellen voor het AB. 
Ten aanzien van de termijn is het advies van de RAC overgenomen en zijn de 
termijnen verlengd tot eind juni. De vergadering van het AB is een week opgeschoven. 
Ten aanzien van het verduidelijken van de bedoeling en informatie zijn de adviezen 
overgenomen en verwerkt in de begeleidende brieven bij de stukken. Daarnaast is 
e.e.a. toegelicht in het overleg van de regio coördinatoren (ambtelijke ondersteuning 
vd gemeentes) en is een leidraad geschreven door het regiobestuur. 

- Het regiobestuur heeft aan alle gemeentes aangeboden de stukken die aan de 
gemeenteraden zijn voorgelegd toe te komen lichten. Er is nog lang niet door alle 
gemeentes op dit verzoek gereageerd. 
Het bezoek komt in de plaats van een raadsinformatiebijeenkomst voor de zomer.  

- Het officiële instellingsbesluit over de RAC is door het AB genomen. Vanuit het DB is 1 
opmerking over het RvO gekomen, dat heeft betrekking op het DB dat aanwezig kán 
zijn in de vergederingen, zij zouden dit liever als een verplichting opnemen. Dit punt 
word meegenomen bij de evaluatie eind 2021.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
Er zijn vooraf geen opmerkingen binnengekomen over de agenda. De procedure rondom het 
vaststellen van de regionale agenda wordt meegenomen bij het behandelen van de LTA 
(agendapunt 3). Het is wenselijk de terugkoppeling op de adviezen van de RAC als vast 
agendapunt op te nemen op de agenda. Dit wordt nu geagendeerd als agendapunt 6.  
 
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
 



 
 

3. Lange termijn agenda 
Het aangeleverde schema is een concept dat nog niet in het DB is behandeld.  
 
De vraag aan de RAC is of deze planning haalbaar en voldoende informatief is. 
De RAC heeft de volgende aanbevelingen: 

- De activiteit voor nieuwe raadsleden kan beter worden gepland in mei/juni in 
verband met de start van raadsleden in de eigen gemeente. 

- De geplande activiteiten worden voorzien van een korte toelichting. 
 
Het zou de voorkeur hebben als er meer tijd zou zitten tussen de vergadering van de RAC en 
het AB. De krappe planning is het gevolg van het feit dat de RAC een week voor de 
vergadering de stukken beschikbaar moet stellen, die zijn eerder niet beschikbaar aangezien 
het DB dan nog niet heeft vergaderd.  
De griffier en voorzitter zal hier nog contact over hebben met het DB. 
  

4. Raadsinformatiebijeenkomst eind september 
In het bedrijfsplan staat: Er zijn minimaal twee raadsontmoetingen in een jaar. Tijdens deze 
ontmoetingen krijgen de raadsleden onder andere informatie over de stand van zaken van de 
opgaven, relevante ontwikkelingen, nieuwe agendapunten in voorbereiding. Peilingen van de 
mening van raadsleden zijn mogelijk. Op de raadsontmoetingen kunnen ook uitspraken 
(‘resoluties’) worden aangenomen, waarin wordt opgeroepen om een bepaalde aanpassing in 
het voorstel op te nemen alvorens het door te sturen naar de gemeenteraden. Dergelijke 
uitspraken zijn uiteraard niet bindend, maar zullen door het regiobestuur wel als 
zwaarwegend advies in haar afwegingen worden betrokken. Ze kunnen ook meewegen in de 
besluitvorming van de individuele raden verder in het proces.  
De volgende raadsontmoeting staat gepland voor de tweede helft van september. De exacte 
datum wordt in overleg met de griffies bepaald, evenals de aanvangstijd. De bijeenkomst is 
van 16.00 – 19.30 uur. 
 
Vragen aan de RAC: 

- Is de voorgestelde planning haalbaar? 
- Welke onderwerpen zou uw raad graag behandeld zien bij deze ontmoeting? 
- Welke aandachtspunten wilt u het regiobureau meegeven voor de organisatie van 

deze bijeenkomst? 
 
De RAC heeft de volgende suggesties voor onderwerpen: 

- Brede welvaart monitor – balans tussen pijlers 
- Post corona economie 
- Regionaal voedselbeleid – kortere ketens 
- Wat hebben we nodig voor samenwerken met en vertrouwen in elkaar 
- Bijpraten wat er speelt in de regio 
- Meerjarenconsequenties in de begroting 

 
De RAC geeft aan dat er behoefte is aan nadere kennismaking met elkaar, gekeken wordt of 
dit te combineren is met een raadsbijeenkomst. 
 
De RAC heeft de volgende aandachtspunten voor de organisatie: 



 
 

- Misschien zijn parallel sessies mogelijk of workshops 
- Duurzaak lokaal eten 
- Centrale locatie, bereikbaar met OV 
- Online te volgen / na te kijken 

 
Een aantal leden geeft aan dit punt nog af te willen stemmen met de raadsleden. De griffier 
zal hierover een mail sturen met deadline voor het aanleveren van aanvullingen.  
 

5. Gemeenschappelijke onderwerpen 100.000min gemeenten 
De RAC-leden van de gemeente Beuningen zouden graag een apart overleg plannen met de 
leden van de kleinere  gemeenten om te bespreken of er nog aanvullende gezamenlijke 
onderwerpen zijn te benoemen die vooral relevant zijn voor de kleinere gemeentes uit de 
regio. 
 
Vragen aan de RAC: 
Is er belangstelling voor een dergelijk overleg? 
 
De leden van Beuningen lichten toe dat dit verzoek puur gericht was op nadere kennismaking. 
In de digitale vergadering wordt contact gemist met de collega-leden.  
 
De RAC geeft aan geen behoefte te hebben aan een extra overleggremium, maar de nadere 
kennismaking is een aandachtspunt. 
 

6. Besluitenlijst AB  
 
De volgende aandachtspunten worden aan het AB meegegeven: 

 Het AB gaf aan dat er twijfel kan bestaan over het vaststellen van wijzigingen van de 
GR door college of raad. De RAC benadrukt dat het de voorkeur heeft wijzigingen 
altijd door de gemeenteraden vast te laten stellen. 

 Het AB gaat het Reglement van Orde van de RAC nog goedkeuren. Deze formulering is 
ongelukkig gekozen aangezien het Reglement al is vastgesteld door de RAC. Bedoeld 
wordt dat er een formele check plaats vindt, niet inhoudelijk.   

7. Rondvraag 
 Dhr. Boumans vraagt of er op de site van de Groene Metropool ook ruime kan 

worden gemaakt voor de RAC (rol, taak, functie). 

8. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 18.55 uur 
 
De volgende vergadering is maandag 28 juni 2021 van 18.00 tot 19.30 uur.  
 

 

 



4 Terugkoppeling AB-besluiten

1 Terugkoppeling AB besluiten 

  

BESLISDOCUMENT
  

 

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 

   
   
Vergaderdatum 
 

 16 juni 2021 

Onderwerp 
 

 Afhandeling adviezen RAC 

Portefeuillehouder 
 

 H. Bruls 

   

 
 
GEVRAAGD BESLUIT 

   
Voorgestelde afhandeling van twee adviezen van de 
regioagendacommissie vast te stellen.  

   
TOELICHTING  De regioagendacommissie heeft in haar vergadering van 10 mei jl. 

gesproken over twee onderwerpen;   
 
 *   Het AB gaf aan dat er twijfel kan bestaan over het vaststellen van 
wijzigingen van de GR door college of raad. De RAC benadrukt dat het 
de voorkeur heeft wijzigingen altijd door de gemeenteraden vast te 
laten stellen. 
 *   Het AB gaat het Reglement van Orde van de RAC nog goedkeuren. 
Deze formulering is ongelukkig gekozen aangezien het Reglement al is 
vastgesteld door de RAC. Bedoeld wordt dat er een formele check 
plaats vindt, niet inhoudelijk. 
 
Inmiddels is gebleken dat wijzigingen van de GR door de deelnemende 
colleges van de 18 gemeenten worden vastgesteld met goedkeuring 
van de betrokken gemeenteraden. Hier was in voorbereiding op de AB 
vergadering van 7 april onduidelijkheid over. Inmiddels is die 
weggenomen. In de aanbiedingsbrief bij de wijziging van de GR is dan 
ook vermeld dat gevraagd wordt om vaststelling door de colleges met 
goedkeuring van de gemeenteraden. Hiermee kan het advies van de 
RAC worden beschouwd als afgehandeld.  
 
Tijdens de vergadering van de regioagendacommissie op 10 mei 
jongstleden is door de directeur toegelicht dat het AB toetst aan het 
instellingsbesluit en daarmee een formele check doet. Daarmee vindt 
goedkeuring van het reglement van orde plaats.  
 
Beide opmerkingen van de regioagendacommissie vinden hiermee 
opvolging. Het dagelijks bestuur stelt voor om de 
regioagendacommissie hierover te informeren.  
 

   
MEEGEZONDEN 
STUKKEN 

 -  
-  

FINANCIËLE 
PARAGRAAF 

 - 

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN 

 - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING 

 - 
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Inleiding  
 

Voor u ligt het spoorboekje van de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen. Dit betreft de 
planning op hoofdlijnen voor het opstellen de verschillende documenten in de Planning & Control-
cyclus. De genoemde data van de bestuurlijke besluitvorming dienen als uitgangspunt voor de start 
van ieder document.  

Het doel van het spoorboekje is het bestuur (en daarmee ook de deelnemende gemeenten), 
management en budgethouders te informeren over de planning en het proces van de P&C-
documenten.  

Daarnaast is een algemene beschrijving opgenomen van de verschillende P&C-documenten, de wijze 
waarop zij zich tot elkaar verhouden en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgenomen.  

Hoofdstuk 1 geeft een korte beschrijving van de P&C-cyclus weer, inclusief een planning op 
hoofdlijnen. In bijlage 1 zijn de einddata opgenomen van de P&C-producten in 2021 en in 2022. Deze 
data, en de wettelijke termijnen, worden gebruikt om het proces van het tot stand komen van de 
producten meer in detail uit te werken. 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende rollen in de P&C-cyclus van de Groene Metropoolregio 
Arnhem–Nijmegen en van de regiogemeenten toegelicht.  

Met dit spoorboekje geven wij invulling aan een tijdige en actieve communicatie over de momenten 
waarop beleidsdocumenten voor besluitvorming worden aangeboden en de betrokkenheid van de 
verschillende actoren bij deze planning (inhoudelijk en procesmatig) voor het vroegtijdig tot stand 
brengen van begrotingskaders, de begroting zelf, jaarstukken en tussentijdse verantwoording.  
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Planning & Control - cyclus  
De P&C-cyclus wordt gevormd door de processen die leiden tot de vaststelling van het beleid, de 
vertaling daarvan naar uitvoeringsmaatregelen, de beheersing van de uitvoering en de financiële 
baten en lasten die daarmee samenhangen.  

 

1.1 Onderdelen P&C-cyclus  
De P&C-cyclus van de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen bestaat uit vijf onderdelen. De 
onderlinge samenhang van deze onderdelen is hieronder schematisch weergegeven. 

 

 

 

De regionale agenda is de gezamenlijke visie op de groene metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. Een visie document dat verder strekt dan één jaar. In deze agenda geven we aan wat onze 
ambities zijn op vijf opgaven (Verbonden regio, Productieve Regio, Ontspannen Regio, Circulaire 
Regio en Groene groei regio), waarin we aangeven opgavegericht te zullen samenwerken en hoe dit 
financieel uitwerkt. Onze ambitie is: 

De ambitie van de regionale agenda 2021-2022 is “Groene Groei” 
“…We zijn een bloeiend stedelijk netwerk, zonder de overdruk van de Randstad. Dat willen we zo 
houden. We verwachten dat onze regio nog verder zal groeien, in inwoners, in werkgelegenheid, in 
mobiliteit. We hebben een forse woningbehoefte van circa 35.000 extra woningen tot 2030. We 
zetten in op blijvend werk en huisvesting voor onze inwoners. We zien ook dat onze gekoesterde 
leefkwaliteit bedreigd wordt als we niet gezamenlijk sturen op de groei die op ons afkomt. Als 
gemeenten willen we daarom op regionaal niveau samenwerken, met elkaar en onze partners: hoe 
leiden we de groei gezamenlijk in goede banen, zodat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en 
ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft? Daarom: groene groei!...” 
In deze Regionale Agenda leggen we ook de kaders voor die aan de basis staan van de begroting.  
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De regionale agenda wordt door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld, waarmee zij de opdracht 
aan het DB geeft om deze verder uit te werken in de begroting. De Regionale Agenda wordt uiterlijk 
op 1 februari van het jaar dat daaraan voorafgaat aan de raden toegezonden. De regionale agenda 
wordt hiermee ruim binnen de door artikel 34b WGR uiterlijk gestelde termijn van 15 april, 
aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.  

 

In de begroting vertaalt het DB de maatschappelijke effecten die we willen bereiken naar 
doelstellingen en activiteiten. Het DB biedt de begroting aan het AB aan en legt deze voor zienswijze 
voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Volgens artikel 35, lid 1, van de WGR, dient de 
ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het AB (ter vaststelling) wordt aangeboden, voor 
zienswijzen te worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na ophalen en 
eventuele verwerking (door het DB) van de zienswijze kan het AB de begroting formeel vaststellen. 
De begroting dient binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 1 augustus, voorafgaand aan het 
desbetreffende begrotingsjaar, door het DB bij Gedeputeerde Staten ingediend te worden. 
Gelijktijdig met het proces van de begroting voor het jaar (t + 1) wordt ook naar de begroting van het 
lopend jaar gekeken en wordt eventueel een begrotingswijziging voorgesteld. 

 

De investeringsagenda In de investeringsagenda worden de meerjarige ambities 
vastgelegd (en jaarlijks geactualiseerd) van de 18 gemeenten, van de provincie en van de 
regiopartners. Doel van de investeringsagenda is het versterken van de economische motor van de 
regio, met daarbij de vijf opgaven die hierin centraal staan. 

 

In de tussenrapportage wordt over de voortgang van de opgaven en de begroting 
gerapporteerd aan het AB. De tussenrapportage komt direct na de zomer en geeft inzicht in de 
relevante beleidsmatige ontwikkelingen en in de financiële stand van zaken halverwege het jaar met 
een prognose ten aanzien van het rekeningresultaat.  

 

De jaarrekening, inclusief jaarverslag is het sluitstuk van de P&C-cyclus. In de 
jaarrekening wordt vermeld in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald en welke middelen daarvoor 
zijn ingezet. Het jaarverslag geeft de beleidsmatige verantwoording terwijl met de jaarrekening 
(balans en overzicht van baten en lasten) financiële verantwoording wordt afgelegd. Wettelijk gezien 
moet het AB uiterlijk 15 april een voorlopige jaarrekening aanbieden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten.  

De externe accountant controleert de totale jaarrekening en voorziet deze van controleverklaring, 
waarna het AB de jaarrekening vaststelt. Binnen twee weken na vaststelling van de jaarrekening, 

Deze tijdslijn is voor de begroting van 2022 nog niet haalbaar. Hierover is met u en de provincie 
afstemming geweest. 
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maar in ieder geval vóór 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, wordt 
de jaarrekening naar Gedeputeerde Staten verzonden. 

 

1.2 Planning P&C-cyclus  
Naast de hierboven genoemde onderdelen van de P&C-cyclus worden financiële overzichten 
gemaakt om het gesprek te hebben met de budgethouders (de directeur, budgethouders binnen het 
Regiobureau en opgavemanagers). Hierin wordt de kostenontwikkeling van de opgaven en ook van 
het regiobureau kort-cyclisch gevolgd.  

 

Op basis hiervan vindt tussentijds sturing plaats en wordt de tussenrapportage opgesteld.  

Gedurende het kalenderjaar hebben we te maken met de P&C-onderdelen uit de verschillende 
begrotingsjaren. Deze zijn in de jaarplanning afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Onderstaand is dit 
schematisch weergegeven.  

 

 

 

N.b. De begroting 2022 loopt nog niet volgens het bovenstaande schema.  

In de bijlage is de detailplanning voor 2021 opgenomen. In deze planning vindt u de data van de 
overleggen met de planning van de P&C-documenten.  
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Rollen en verantwoordelijkheden  
In onderstaande paragrafen worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen (P&C-
cyclus van) de gemeenten en de groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen toegelicht.  

 

2.1 Gemeenteraden van de regiogemeenten  
De rol van de gemeenteraden is kaders stellen, controlerend en volksvertegenwoordiging. Zij kunnen 
deze rol invullen door middel van de zienswijze die zij kunnen geven op de P&C-documenten die zij 
door het Dagelijks Bestuur (DB) voorgelegd krijgt. De vaststelling van deze documenten is door het 
verlengd lokaal bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling voorbehouden aan het AB. 

 

2.2 Algemeen Bestuur  
Het AB is opdrachtnemer van de colleges van de deelnemende gemeenten en via deze van de raden 
en bestaat uit bestuurders (burgemeesters en wethouders) van de deelnemende gemeenten. Het AB 
is bevoegd tot het, na het ophalen van de zienswijzen bij de raden van de deelnemende gemeenten, 
vaststellen van de regionale agenda, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. Het AB is 
opdrachtgever voor het DB en wordt ambtelijk ondersteund vanuit het regiobureau. 

 

2.3 Dagelijks Bestuur  
De uitvoering van de programma’s is door het AB belegd bij het DB van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen. Het DB bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, een lid en de bestuurlijk 
secretaris van het AB. Zij stelt de regionale agenda, begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening 
op. De directeur van het regiobureau neemt deel aan de vergaderingen van het DB. De directeur 
heeft een adviserende rol.  

 

2.4 Regioagendacommissie 
De doelstelling van de Regioagendacommissie is dat het AB weet wat er in de raden leeft en dat de 
raden weten wat er in de regio speelt. Hiertoe vormt een vertegenwoordiging uit elke raad een 
communicatieve schakel tussen het AB en de raden. De leden van de Regioagendacommissie reiken 
mogelijkheden aan om de oordeelsvorming en de besluitvorming bij de 18 gemeenteraden in het 
proces te stroomlijnen. 
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BIJLAGE: RELEVANTE OPLEVERDATA VOOR P&C-CYCLUS 2021 – 2022 
 

2021 

15 april   Aanbieding Conceptbegroting 2022 aan AB en gemeenten 

30 juni   Zienswijze AB en gemeenten 

1 juli   Start tussenrapportage 2021 

5 juli   Aanbieding Begroting 2022 AB en gemeenten 

7 juli   Vaststellen Begroting 2022 AB  

1 aug   Begroting 2022 naar Gedeputeerde Staten 

23 aug – 27 aug  Aanbieding tussenrapportage 2021 aan DB 

6 sept – 10 sept  Aanbieding tussenrapportage 2021 aan AB  

 

2022 

1 Feb   Regionale Agenda (vaststelling AB) naar de gemeenten 

n.t.b.   Planning jaarstukken pas bekend na aanstelling van de accountant 

21 mrt – 24 mrt  Aanbieding ontwerp begroting 2023 DB 

14 april   Ontwerp begroting 2023 AB en gemeenten  

15 april   Voorlopige jaarstukken 2021 AB en gemeenten 

10 juni   Fatale datum zienswijze begroting 2023 AB en gemeenten 

20 juni – 24 juni Aanbieding begroting 2023 DB 

4 juli – 8 juli  Aanbieding begroting 2023 AB en gemeenten 

15 juli – 23 juli  Vaststelling Begroting 2023 (AB) 

1 aug   Begroting 2023 (DB) naar Gedeputeerde Staten 



6 Lange Termijn Agenda AB

1 Termijnagenda AB-RAC 2021-2022 

Maandag 26 april 2021 Henk  Concept 1.0 

 

 

 
Termijnagenda   
 

 2e kwartaal 
 

3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2022 2e kwartaal 2022 

Algemeen 
Bestuur 

19 mei  
 

7 juli  
15 september 

20 oktober 
8 december 

  

 
 Vaststellen 

RvO RAC 
 
 
 
 
 

 
 Vaststellen begroting 2022 
 Vaststellen regionale 

agenda 2022 (5 opgaven) 
 Bestuurakkoord & Regionale 

investerings-agenda 
 Brede Welvaartsmonitor 

(afdoening motie) 
 Afdoening moties (zie 

eerdere brief) 
 Vaststelling P&C-cyclus 
 Tussenrapportage 
 Kennisname aanstelling 

directeur 

 
 Voorstel evaluatie 

Groene Metropoolregio 
 PvA 

gemeenteraadsverkiezi
ngen 2022 

 Budgethoudersregeling 
 Aanbestedingsbeleid 
 Aanwijzen accountant 

 

 
 Ontwerp begroting 

2023 en voorlopige 
jaarrekening 

 Concept actualisatie 
regionale agenda 
2023 

 

 
 Vaststellen 

jaarrekening 2021 
 

 
 

 

Regioagen
dacommis
sie 
 
(advisering 
aan AB) 

10 mei  
28 juni  

13 september 18 oktober 
6 december 

  

 
 
 
 
 

 
 Raadsdag (2e helft 2021): 

advisering programma en 
vorm 

 
 PvA 

gemeenteraadsverkiezi
ngen 2022 

 Evaluatie RAC 

 
 (financieel) 

Perspectief 2023 
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