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Zienswijze gemeenteraad
Geacht bestuur,
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van xx oktober 2018 gesproken over:

-

-

het voornemen van het algemeen bestuur van de Modulair gemeenschappelijke
regeling sociaal domein van de Regio Centraal Gelderland (MGR) om de huidige
regeling MGR te wijzigen, voor het onderbrengen van de samenwerkingsmodule
Werkgeverschap Sociale werkvoorziening per 1 januari 2019 en voor het doorvoeren
van technische wijzigingen.
het voornemen van het algemeen bestuur van de MGR tot het instellen van de
bestuurscommissie voor de nieuwe module werkgeverschap sociale werkvoorziening.

Wij sturen u hierbij de reactie van onze gemeenteraad.
Het wijzigen van de huidige regeling MGR
Onze raad heeft kennis genomen van de aard van de nieuwe module en de wijzigingen die
nodig zijn in de regeling om de nieuwe module toe te voegen aan de huidige GR. Op basis
van de informatie die u ons heeft doen toekomen, middels de informatiebijeenkomsten in
september en de toegezonden documenten, heeft onze raad besloten toestemming te
geven voor het wijzigen van de regeling. De raad heeft op basis van de eerdere uitbreiding
van de MGR vertrouwen in een soepele inrichting en overgang van werkzaamheden van
Presikhaaf Bedrijven naar de MGR.
Wensen en bedenkingen om de bestuurscommissie voor de nieuwe module

werkgeverschap sociale werkvoorziening in te stellen
Onze raad kan zich vinden in uw voornemen om een nieuwe bestuurscommissie in te
stellen. Uw voornemen sluit aan bij de vastgestelde governance structuur waarbij de
inhoudelijk verantwoordelijk wethouders zitting nemen in de bestuurscommissie.
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Wij wensen u veel succes bij de inrichting en uitvoering van de nieuwe module.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Rheden,
secretaris

burgemeester

J.W. Kettelerij

C.F. van Eert
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