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Geacht bestuur,

Op 14 april 2021 ontvingen wij de concept-begroting 2022 van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen. U heeft gevraagd over deze concept begroting 2022 een zienswijze uit 
te brengen. Met deze brief voldoen wij aan dit verzoek. Onze gemeenteraad heeft op 9 juni 
2021 deze zienswijze vastgesteld. 

Wij willen u meegeven dat u als Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen de begroting 2022 op dit moment alleen met een voorbehoud zal kunnen 
vaststellen. Er wordt immers nog een definitieve regionale agenda opgesteld naar 
aanleiding van de huidige consultatieronde. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de 
opgaven, de verschillende speerpunten en de benodigde middelen. Bovendien gaan de 18 
regiogemeenten pas in het najaar definitief intekenen op de regionale opgaven en bepalen 
welke middelen zij hiervoor beschikbaar stellen. 

Om uitvoering te geven aan de vijf opgaven is extra financiering nodig. Voor een belangrijk 
deel van de opgaven zijn de gevraagde middelen door ons nog niet meerjarig begroot.  
Hierover moet onze gemeenteraad nog een besluit nemen. Dit betekent dat we richting u 
als Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio het voorbehoud maken, dat we alleen 
kunnen instemmen met de begroting, onder voorbehoud dat onze gemeenteraad in het 
najaar van 2021 instemt met de stadsbegroting 2022 en verder, waarin de aanvullende 
middelen voor deze opgaven zijn verwerkt.

Tevens willen wij aangeven dat wij ons zorgen maken over wat het eventueel niet 
intekenen op de opgaven door regiogemeenten voor gevolgen kan hebben voor de 
bijdrage van de gemeenten die wél meedoen. Dit kan een extra financiële last met zich 
meebrengen. Alternatief is dat het ambitieniveau van de betreffende opgave mogelijk naar 
beneden moet worden bijgesteld. 
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Tenslotte merken we op dat de tabel op pagina 21 van de concept-begroting niet overeen 
komt met de gevraagde bijdrage keer het inwoneraantal. We verzoeken de Groene 
Metropool Regio om zorg te dragen voor een eenduidige begroting. 

Wij dienen daarom met deze brief een positieve zienswijze in over deze stukken.

De raad der gemeente Nijmegen

drs. S.J. Ruta drs. H.M.F. Bruls
raadsgriffier burgemeester

 


