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Geachte leden van de raad,
Beslispunten
1. (Geamendeerde) Zienswijze vast te stellen op het informatieprotocol
MGR Rijk van Nijmegen.
Inleiding
Bij de vaststelling van het strategisch beleidskader “Werk is de uitkomst”
begin 2015, is besloten om de MGR de opdracht te geven om een
informatieprotocol op te stellen. Kern van dit document is dat de raden
van de deelnemende gemeenten zicht hebben en houden op het bereiken
van de beoogde resultaten (en het bijsturen ervan) vanuit de MGR Regio
Rijk van Nijmegen. Het concept informatieprotocol (bijlage 2) is als
hulpmiddel hiervoor op 16 december 2015 vastgesteld door het dagelijks
bestuur van de MGR. Thans is het document vrijgegeven om een
zienswijze hierop te formuleren, zodat deze meegewogen kunnen worden
bij de vaststelling door het algemeen bestuur van de MGR.
Beoogd effect
Het Dagelijks Bestuur van de MGR middels bijgevoegde brief (bijlage 3)
te informeren over uw zienswijze op het informatieprotocol MGR Rijk van
Nijmegen.
Argumenten
1.1 Het informatieprotocol dient als basis om informatiestromen vanuit de
MGR naar de deelnemende gemeenten te reguleren.
De deelnemende gemeenten vormen de samen de MGR. Het is van groot
belang 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 informatieprotocol zijn de kaders opgenomen om de informatie naar
de colleges en de raden te stroomlijnen.
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Kanttekeningen
1.1 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.
Het derde kwartaalverslag moet voldoende basis hebben om zicht te
krijgen op de verwachte jaarcijfers en de laatste bijsturing om de
gewenste resultaten te bereiken. De definitieve verantwoording van de
jaarcijfers vindt plaats in de jaarrekening. Om die reden biedt de vierde
kwartaalrapportage geen sturingsmogelijkheden meer. Bovendien bevat
de vierde kwartaalrapportage informatie die ook in de jaarrekening is
terug te vinden. Dat is dubbelop.
Financiën
Geen
Uitvoering
De zienswijze wordt uiterlijk 1 april 2016 verzonden naar het DB van de
MGR. Besluitvorming door het AB vindt op een nader te bepalen datum
plaats.
Burgerparticipatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Brief d.d. 22 januari 2016 van de MGR Regio Rijk van Nijmegen m.b.t.
het concept informatieprotocol;
2. Concept informatieprotocol.
3. Conceptbrief m.b.t. de geformuleerde zienswijze (geamendeerd).
Gerelateerde stukken
15 IZ 055 (Raad 25 februari 2015 / document “Werk is de uitkomst”).
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
16 februari 2016
besluit:
1. (Geamendeerde) Zienswijze vast te stellen op het informatieprotocol
MGR Rijk van Nijmegen.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
31 maart 2016 (voortgezet op 7 april 2016)
De voorzitter,

De griffier,

3

