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Wijzigen tekst zienswijze Informatieprotocol
Amendement van de fracties van Kernachtig Wijchen,
Sociaal Wijchen, D66, CDA, PvdA, Wijchen Lokaal
Eerste indiener amendement: Rob Albersnagel
ingediend 31 maart 2016 (voortgezet op 7 april 2016)
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De zienswijze te wijzigen:
De tekst:

Wij hechten er groot belang aan dat de werkwijze, de voortgang in het behalen van de gewenste resultaten, het bijsturen
hierop en de besluitvorming van de overgehevelde taken en
bevoegdheden van de MGR transparant zijn. In het voornoemde
informatieprotocol zijn daarvoor de kaders opgenomen om de
informatie naar de colleges en de raden te stroomlijnen.

De vierde kwartaalrapportage vormt de basis voor de uiteindelijke jaarrekening en heeft geen sturingsmogelijkheden meer
om het uiteindelijke jaarresultaat te beïnvloeden en kan daarom vervallen.
te laten vervallen.
De volgende tekst op te nemen in de zienswijze:

Wij hechten eraan, in plaats van de vierde kwartaalrapportage,
jaarlijks voor 15 februari geïnformeerd te worden over het
voorlopig jaarresultaat van het voorgaande kalenderjaar. De
reden hiervoor is dat er anders een te grote leemte zit in de informatieverstrekking tussen de derde kwartaalrapportage (voor
15 november) en de jaarrekening (voor 15 april).

Op bladzijde 10 van het Informatieprotocol staat:
“Eén van de rekenkamers van de deelnemende gemeenten
kunnen ook besluiten een onderzoek in te stellen naar de MGR,
uiteraard wordt daar op dat moment aan mee gewerkt.” Wij
verzoeken u om deze passage in overeenstemming te brengen
met de tekst van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Rijk van Nijmegen, artikel 17, lid 3:
“Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken
aan de Rekenkamer, de Rekenkamerfunctie, dan wel een samenwerkingsverband hiervan, van de bij de regeling aangesloten gemeenten alle informatie die zij nodig heeft voor het doen
van onderzoek.”
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Toelichting:
Tijdens de commissievergadering van 17 maart hebben de fracties
uit de raad van Wijchen gesproken over het Informatieprotocol van
de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.
Het advies van de commissie was om de zienswijze aan te passen
met de bovengenoemde teksten.
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