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Voorstel

1. Instemmen met deelname aan de samenwerkingsmodule Contractmanagement
2.
3.
4.

Inburgeringstrajecten door het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst
Contractmanagement Inburgeringstrajecten.
Instemmen met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst samenwerkingsmodule
Inkoop Zorg en deelnemen aan de daarin aangekruiste zorgvormen.
Instemmen met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst Regionaal Bureau
Leerlingzaken.
Instemmen met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst
Werkgeversservicepunt.

Aanleiding

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) is
recent gewijzigd. Op 23 november 2021 heeft de raad toestemming verleend tot het wijzigen van
de regeling MGR voor het onderbrengen van de samenwerkingsmodule Contractmanagement
Inburgeringstrajecten.
Vanwege wijziging van de regeling worden de andere DVO’s, behalve de DVO WgSW,
geactualiseerd. In de DVO’s is vastgelegd welke diensten de MGR uitvoert tegen welke kosten.
De gemeente Rheden neemt deel aan de modules Inkoop Zorg, RBL, WSP en WgSW. Het voorstel
is om ook deel te nemen aan de module Contractmanagement Inburgering. Per module is in een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgelegd welke diensten de MGR voor ons uitvoert.
De DVO WgSW is per 1 januari 2019 geactualiseerd en behoeft nu geen update. Voor alle andere
modules zijn de DVO’s bijgewerkt naar aanleiding van de recente wijziging van de regeling. Deels
is bijvoorbeeld de benaming van modules veranderd en er zijn afspraken over het beheer van
archiefbescheiden toegevoegd.
Voordat de DVO’s door de burgemeester kunnen worden ondertekend, dient eerst het college
akkoord te zijn.
Verder wordt per module in een verwerkersovereenkomst vastgelegd hoe de MGR de
persoonsgegevens verwerkt. De verwerkersovereenkomsten borgen een goede verwerking van
persoonsgegevens door de MGR, conform geldende wet- en regelgeving. Het betreft een technische
actualisatie, los van de inhoud van de DVO’s.

Welk resultaat willen we met dit voorstel behalen?

Met het sluiten van de DVO’s wordt er helderheid geschapen over de rechten en plichten van de
gemeenten en de MGR sociaal domein. Het geeft uitsluitsel wanneer er tussen partijen
onduidelijkheden rijzen of geschillen ontstaan.

Met het aangaan van de DVO’s kunnen wij specifieke diensten bij de MGR afnemen. Wij nemen
daarmee deel aan Inkoop Zorg, het Regionaal Bureau Leerlingzaken, Werkgeversservicepunt,
Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening en Contractmanagement Inburgering.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 De samenwerkingsmodule Contractmanagement Inburgeringscontracten is een nieuwe module
waarvoor instemming met deelname nodig is.
De gemeenteraad heeft toestemming aan het college gegeven om de MGR te wijzigen, zodat het
contractmanagement van inburgeringstrajecten bij het programma Participatie van de MGR
ondergebracht kan worden. Het toevoegen van een nieuwe samenwerkingsmodule aan de regeling
MGR betekent niet automatisch dat de gemeente daaraan deelneemt. Het college moet daarover
een apart besluit nemen en daarvoor een DVO aangaan met de MGR. De DVO
Contractmanagement Inburgeringstrajecten MGR 2022 is daarmee daadwerkelijk een nieuwe
overeenkomst.
1.2 Het onderbrengen van het contractmanagement inburgeringstrajecten bij de MGR is efficiënt
Er kan op deze manier gebruik worden gemaakt van de ervaring en expertise op het terrein van
het aangaan van contracten en contractmanagement. Voor de uitvoering van dit
contractmanagement kan gebruik worden gemaakt van de kennis, expertise en systemen van het
team Inkoop Zorg. De opdrachtverlening en aansturing en aansluiting in de uitvoering blijft echter
bij de 9 deelnemende gemeenten van Participatie, waar de gemeente Rheden onderdeel vanuit
maakt.
2.1/3.1/4.1 Met het aangaan van de nieuwe DVO’s voor Zorg, Onderwijs en WSP blijven we
deelnemen aan deze modules.
Voor de samenwerkingsmodules Inkoop Zorg, RBL en WSP heeft het college al eerder besloten deel
te nemen. Aan Inkoop Zorg nemen we deels sinds april 2017. Op 1 januari 2018 zijn daar RBL en
WSP aan toegevoegd en op 1 januari 2019 WgSW. De DVO’s voor Inkoop Zorg, RBL en WSP zijn
geactualiseerd, voorbereid in de RAO’s en juridisch getoetst. Vanwege de actualisatie is het nodig
om de nieuwe versies te bekrachtigen.
1.3/2.2/3.2/4.2 De DVO’s zijn een voorwaarde om diensten vanuit de MGR te betrekken
Met het aangaan van de DVO’s worden contractuele afspraken tussen de gemeente Rheden en de
MGR gemaakt. De afgesloten DVO’s geven de MGR een basis om haar dienstverlening in te richten.
Met het aangaan van deze DVO’s geven de opdrachtgevende gemeente en de opdrachtnemende
MGR aan dat er specifieke diensten afgenomen en geleverd gaan worden. De DVO is de
contractuele bevestiging van deelname aan een specifieke module binnen de MGR. Anders gezegd:
er worden geen diensten geleverd zonder dat er een DVO aan ten grondslag ligt.
Daarnaast is de DVO voor de MGR de basis om verantwoord contractuele verplichtingen aan te
gaan met medewerkers en leveranciers. Dit betekent ook, dat de MGR geen verplichtingen aan kan
gaan, die de dekking vanuit de DVO’s overstijgen.
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen en de regeling MGR wordt een overeenkomst
gesloten tussen het college en het dagelijks bestuur van de MGR. In artikel 6 van de regeling MGR
is bepaald dat de deelnemer per samenwerkingsmodule een afzonderlijke
dienstverleningsovereenkomst afsluit met de MGR.

Wat zijn de risico’s van dit voorstel?
Er zijn geen risico’s.

Waar moeten we rekening mee houden?
Financiële consequenties
In de DVO’s zijn de kosten vermeld zoals die samenhangen met de werkzaamheden die binnen de
modules door de MGR voor de gemeente Rheden worden verricht. Het gaat om de volgende
bedragen:

Module

Kosten 2022

Inkoop Zorg

€ 157.127

RBL - leerplicht
Participatie:
WSP
Contractmanagement
inburgeringstrajecten

€ 151.800

Dekking volgens
Programmabegroting 2022
Deelproducten 635006 (TV 6.71) /
635106 (TV 6.72)
Deelproduct 626002 (TV 4.3)

€ 177.100
€
7.601

Deelproduct 632701 (TV 6.4)
Deelproduct 632702 (TV 6.4)

De kosten kunnen binnen de vastgestelde Programmabegroting 2022 worden gedekt.

Personele consequenties

Er zijn geen personele consequenties.

Communicatie en participatie

Bij positieve besluitvorming door uw college worden de DVO’s door de burgemeester ondertekend
en naar de MGR verzonden. Op 14 maart 2022 worden de DVO’s door het DB ondertekend.

Evaluatie

Door middel van managementrapportages wordt de realisatie van de afspraken in de DVO’s
bewaakt en vindt (indien nodig) bijsturing plaats.

