
 
Versie 3.0: Besluit Bestuurlijk Overleg 6 april 2017 

Procesbesluit behandeling rapport 'Voorbij de startblokken'  

[Evaluatie van het eerste jaar samenwerking in het (Gemeenschappelijk Orgaan) Regio Arnhem Nijmegen]  

 

Vertrekpunt:  

- Het Kenniscentrum Publieke Zaak biedt het Bestuurlijk Overleg eind april het eindrapport met 

aanbevelingen aan.  

- De Evaluatiecommissie is door de vicevoorzitter gevraagd een voorstel te doen voor de 

behandeling van het eindrapport. 

- dit voorstel is op 6 april 2017 gepresenteerd door wethouder H. van den Berg. 

- het Bestuurlijk Overleg heeft ingestemd met onderstaande proces.  

 

 

Procesbesluit  

 

-1- Eind april oplevering eindrapport.  

 

-2- Het rapport wordt door de Evaluatiecommissie aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg (met een 

aanbiedingsbrief met daarin een procesaanbeveling). De secretaris zorgt ervoor dat beide stukken direct 

aan de leden worden toegezonden.  

 

-3- Behandeling van het rapport in het Bestuurlijk Overleg. 

 - Doel van dit overleg: plan van aanpak/advies vast te stellen voor de 19   

 gemeenten op basis van een voorstel voor een plan van aanpak. Het PvA/advies is 

 voorbereid door het Voorzittersoverleg (dit overleg nog te plannen). Secretaris biedt dit direct aan 

 de leden aan.  

 - De leden van het Bestuurlijk Overleg krijgen hiermee de gelegenheid zich   

 te buigen over de aanbevelingen en de conclusies die het Voorzittersoverleg trekt. Hiervoor 

 wordt een extra Bestuurlijk Overleg gepland eind mei 2017.  

 

 Bij dit overleg het Kenniscentrum uitnodigen.  

 

-4- Aanbieden van het eindrapport en het plan van aanpak/advies van het Bestuurlijk Overleg aan 

de 19 gemeenten (colleges en gemeenteraden), vier Portefeuillehoudersoverleggen, Bestuur 

Stichting Economic Board en andere externe stakeholders (de laatste twee indien de aanbevelingen c.q. 

het plan van aanpak hier aanleiding toe geven).  

 

-5- 1e week oktober: deadline ontvangst reacties van gemeenten.  

 

-6- Bestuurlijk Overleg 26 oktober 2017. Definitieve besluitvorming over de aanbevelingen om de 

samenwerking te verbeteren en te versterken om daarmee de regionale ambities te kunnen 

realiseren.  

 

-7- Regiodag 15 november 2017: Evaluatie en uitvoering aanbevelingen is daar één van de thema's  

 

 

 

  


