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Aan de Raad
Voorstel
1. Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan
Arnhem Nijmegen City Region;
2. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college tot deelname in de Stichting Economic
Board Arnhem Nijmegen met ingang van 2016;
3. Voor het jaar 2016 voor de deelname aan 1. en 2. een bijdrage van € 1,50 per inwoner beschikbaar te
stellen;
4. Een bijdrage aan de Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen ad € 1,00 per inwoner per jaar
voor een periode van 5 jaar te garanderen.
Inleiding
In de raadsvergadering van 9 september 2014 is de nieuwe opzet van de Stadsregio aan de orde
geweest. U hebt aangegeven in principe de regionale samenwerking op de schaal van de Stadsregio te
willen voortzetten en verdere uitwerking ter besluitvorming af te wachten.
Op 10 februari 2015 hebben wij u bericht dat een nieuw voorstel voor samenwerking in de vorm van
een Gemeenschappelijk Orgaan en een Triple Helix zou worden uitgewerkt door een daartoe
ingestelde stuurgroep. Thans is het zo ver dat die nieuwe samenwerkingsvorm aan u kan worden
voorgelegd.
Argumenten
Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Daarmee vervalt de Wgr plus
status van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de daarmee samenhangende taken en middelen.
De mobiliteitstaken, inclusief de financiële middelen en het personeel, zijn per 1 januari 2015
ondergebracht bij de provincie Gelderland.
Binnen de regio bestaat groot draagvlak over voortzetting van de samenwerking op de schaalgrootte
van de huidige stadsregio op het terrein van economie, wonen, mobiliteit en milieu en duurzaamheid
De afgelopen periode is gesproken over de juridische vorm waarbinnen de samenwerking zal plaats
vinden. Hierin zijn met name de standpunten van de twee grootste partijen, Arnhem en Nijmegen,
van belang geweest. Binnen de regio bestaat de behoefte om de samenwerking met zo min mogelijk
bestuurlijke drukte in te richten. De juridische constructie van de Gemeenschappelijke Regeling
Stadsregio Arnhem Nijmegen met een openbaar lichaam waarbij sprake is van een DB en AB wordt
als niet wenselijk beschouwd. De uitkomst van de discussie is geweest dat de samenwerking het
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beste kan worden voortgezet onder het juridisch construct van een Gemeenschappelijk Orgaan (GO).
Daarnaast bestaat er binnen de regio een breed draagvlak voor de samenwerking tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, met het doel om de aanwezige regionale potentie
beter te benutten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een voornemen voor een zogenaamde
Triple Helix construct.
1. Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region
Het GO is een samenwerkingsvorm gericht op overleg en afstemming. Een GO heeft beperkte
rechtspersoonlijkheid. Regelgevende bevoegdheden kunnen niet aan het GO worden overgedragen.
Ook kan het GO geen personeel in dienst nemen.
Binnen het GO worden in eerste instantie een viertal portefeuillehoudersoverlegvormen ingesteld, te
weten voor:
* Economie;
* Mobiliteit;
* Wonen;
* Milieu en Duurzaamheid.
In het portefeuillehoudersoverleg wordt deelgenomen door de betrokken portefeuillehouder van elk
deelnemend college.
Taken
Artikel 4 van de regeling, (zie bijlage), benoemt vier taken:
1. Het voeren van afstemming van beleid op de domeinen wonen, mobiliteit, economie en milieu en
duurzaamheid;
2. Het op strategisch niveau aansturen van Bureau Brussel;
3. Het voeren van overleg op andere domeinen, (optioneel);
4. Het adviseren op de domeinen waarop het overleg plaatsvindt.
Bestuur
Het voorzitterschap van het GO wordt bij toerbeurt vervuld door de burgemeesters van Arnhem en
Nijmegen. De voorzitter heeft geen stem.
De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk een lid aan voor het GO. Besluiten binnen het
GO worden bij meerderheid van stemmen genomen, waarbij geldt dat elke gemeente één stem heeft.
De ambtelijke ondersteuning voor het bestuur en het portefeuillehoudersoverleg wordt uitgevoerd
door de gemeente Arnhem.
Bureau Brussel
Het Bureau Brussel, zoals dat onder de Stadsregio functioneerde wordt voortgezet en onder
aansturing van het GO gebracht. Fysiek wordt het bureau ondergebracht bij de gemeente Arnhem.
Triple Helix (Economic Board regio Arnhem Nijmegen)
Om regionale kansen te benutten is samenwerking in een triple helix construct noodzakelijk om
krachten te bundelen en verbinding te leggen. Voorgesteld wordt om daarvoor de Stichting Economic
Board voor de regio Arnhem Nijmegen (EB) op te richten. Deelnemers zijn de overheden, de
kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De concept-statuten zijn bij dit voorstel gevoegd. Om de
samenwerking voldoende ruimte te geven zich te ontwikkelen wordt voorgesteld om een bijdrage
van € 1,00 per inwoner voor een periode van 5 jaar te garanderen.
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Taken
De EB heeft tot doel:
1. Bewaking van de strategische koers van de regio;
2. Initiëren en bewaken van ontwikkelingen en projecten;
3. Externe oriëntatie (vertegenwoordiging en lobby);
4. Regiefunctie in de strategische profilering en branding.
Er zal een strategische uitvoeringsagenda worden opgesteld waarlangs de EB haar doelstellingen en
strategie gaat realiseren.
Een (overheids)vertegenwoordiger van de EB zal plaatsnemen in het portefeuillehoudersoverleg
economie van het GO. Hiermee wordt de verbinding tussen de EB en de regiogemeenten verder
versterkt.
Oprichting van een GO en deelname in een Triple Helix Construct kan, voor zover nu bekend, op
algehele instemming rekenen binnen de regio.

Voor 2016 is de volgende begroting voor het GO en de EB regionale taken opgesteld:

Ontvangsten
Gemeentelijke bijdrage obv 1,50
per inwoner
€ 1.148.053

Uitgaven

Totaal ontvangsten

Totaal uitgaven

€ 1.148.053

Triple Helix
Bureau Brussel
Programmakosten G.O.
Projecten/out of pocket
Overig

€ 765.369
€ 266.040
€
76.545
€
20.000
€
20.099
€ 1.148.053

Dekkingsplan
De bijdrage voor de regionale samenwerking wordt opgenomen in de gemeentelijke
begroting.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris,
de burgemeester ,
W.G.Pieterse-Pook
(Drs.J.H.Klein Molekamp )
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