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Geacht bestuur,

Op 14 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio de (concept) regionale 
agenda 2023-2025, de (concept) jaarrekening 2021 en (concept) begroting 2023 - 2026 van de 
Groene metropoolregio toegezonden aan de gemeenten met het verzoek hier voor 24 juni 2022 op 
te reageren zodat besluitvorming hierover op 6 juli 2022 kan plaatsvinden. Graag maken wij van deze 
gelegenheid gebruik.

Regionale agenda Groene Metropoolregio 2023-2025

Met deze meerjarenagenda is er weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de regionale 
samenwerking. In 2021 en 2022 lag er veel nadruk op het opbouwen van de organisatie en 
onderzoek. Voor de jaren 2023 – 2025 zijn de ambities voor alle opgaven bepaald en zal er gewerkt 
worden aan uitvoeringsplannen. Graag complimenteren wij u met deze voortgang die in relatief 
korte tijd is bereikt.

Conform uw oproep steekt de gemeente Heumen wederom in op deelname aan alle vijf de opgaven. 
Uiteraard hopen wij dat alle gemeenten in de regio dit zullen doen als basis voor een sterke regio. 
Wij kunnen ons vinden in de geformuleerde ambities en uitwerkingen daarvan.

Jaarrekening 2021

De gemeente Heumen stemt ook in met de jaarrekening 2021 van de Groene Metropoolregio en de 
voorgestelde besteding van het positieve resultaat. 

Regionale begroting Groene Metropoolregio 2023-2026

In de begroting is een aanzienlijke verhoging van de bijdrage per inwoner voorzien. Deze stijging met 
€ 0,94 heeft u toegelicht. Een deel, namelijk € 0,18 wordt veroorzaakt door het toepassen van 
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indexering en een ander deel, zijnde € 0,14 door realistischer begroten. Het grootste deel, € 0,62  
wordt veroorzaakt door de ambities van de regio en het inspelen op kansen.

De indexering en ook het realistischer begroten kan gezien worden als noodzakelijke extra uitgaven. 
Hiermee kunnen wij zonder meer instemmen. Wat betreft de overige extra uitgaven, hebben wij er 
begrip voor dat deze zijn voortgekomen uit de ambitie van de regionale samenwerking en de hieraan 
gekoppelde kansen voor bijdragen van derden. Ook hebben bestuurders in het voortraject ingestemd 
met de ontwikkeling van deze plannen. Wat wij hierbij missen is dat er vooraf meer inzicht was in de 
gevolgen voor het totale budget zodat bestuurders van de gemeenten dit tijdig hadden kunnen 
meenemen in hun afweging en ook sturing van de kant van de Groene Metropoolregio op het 
beschikbare budget.

Wat betreft de opgevoerde initiatieven die de ophoging van de inwonerbijdrage veroorzaken zoals 
Inhuur trekkers gebiedsuitwerking verstedelijkingsstrategie, position paper Logistiek en de human 
capital agenda, zien we het belang en de urgentie voor de ontwikkeling van de Groene 
Metropoolregio, maar we staan wel kritisch tegenover de verhoging van de inwonerbijdrage die dit 
met zich meebrengt. Wij hechten er sterk aan dat de Groene Metropoolregio er alles aan zal doen 
om de kosten in de hand te houden. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de definitieve 
versie van de stukken.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Heumen,

Nicole Collombon                   Joerie Minses
Griffier Voorzitter


