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Geachte leden van het college en de raad,
Eind maart heeft ons dagelijks bestuur u de ontwerpbegroting 2018 (herzien) en 2019 voor de MGR
toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd heeft ons bestuur u
het jaarverslag en —rekening 2017 toegestuurd met hetzelfde verzoek. Wij hebben van alle
gemeenten een zienswijze ontvangen, waarvoor onze dank.
In onze vergadering van 5 juli 2017 hebben we de zienswijzen besproken en het jaarverslag en —
rekening 2017 en de begroting 2018 (herzien) en 2019 vastgesteld. De zienswijzen hebben niet geleid
tot een wijziging van de stukken ten opzichte van het ontwerp. Onderstaand gaan we wel inhoudelijk
in op (een samenvatting van) de zienswijzen.
Algemene opmerkingen over de MGR
Met betrekking tot de bestuursondersteuning is een grotere mate van efficiëntie nodig. (Nijmegen)
Nijmegen geeft aan dat de werkzaamheden en kosten van de bestuursondersteuning nogmaals tegen
het licht gehouden dienen te worden en dat meer efficiëntie nodig is.
Wij vinden het belangrijk dat de bestuurders van de MGR goed worden gefaciliteerd en ondersteund
In hun werkzaamheden. Daarbij geldt dat ook de ondersteuning van de platformfunctie wordt
geregeld vanuit dit onderdeel van de begroting. Ook daarvoor vinden wij het belangrijk dat blijvend
voldoende inzet kan worden gepleegd. Uiteraard hebben wij efficiëntie daarbij hoog in het vaandel
en zullen we waar het mogelijk is efficiënter te werken dat altijd doen.
Het jaarlijks werken met een bijstelling van de begroting leidt tot een vertroebeling van het beeld
van verantwoording ten opzichte van de primitieve begroting. (Wijchen)
Begrotingswijzigingen beperken we tot een minimum. Er kunnen echter redenen zijn waardoor het
toch noodzakelijk is om een begrotingswijzing op te stellen, zoals bij taakuitbreidingen of als
wetgeving ons daartoe verplicht.
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Stel de norm voor het overheadpercentage op 25%, conform het advies van de adviesfunctie.
(Druten, Nijmegen, Mook, Wijchen)
We voegen dit toe aan de uitgangspunten die we hanteren.
Opmerkingen over WerkBedrijf
De inhoudelijke doelstellingen voor WerkBedrijf mogen ambitieuzer. Daarbij wordt verwezen naar
de uitstroomdoelstelling, het ziekteverzuim binnen de SW en de contacten met ondernemers. (Berg
en Dal, Wijchen)
Bij het bepalen van de inhoudelijke doelstellingen is er altijd een spanning tussen ambitie en
realisme. We menen dat we bij het bepalen van de doelstellingen voor WerkBedrijf hier een goede
spanningsboog hebben gerealiseerd. We hebben uitstroomdoelstellingen geformuleerd die (met de
extra doelstellingen voor de kansberoepen) iets hoger liggen dan vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de
verhoging van de toegevoegde waarde (en daarmee de verlaging van het ziekteverzuim binnen de
SW). Daarnaast geldt dat sprake is van een andere samenstelling van het bestand, waardoor dezelfde
resultaten meer interventies vragen.
De inspanningen op het gebied van de arbeidsmatige dagbesteding moeten omhoog. (Druten)
De realisatie van arbeidsmatige dagbesteding ligt op koers. We hebben vorig jaar meer plekken
gerealiseerd dan het jaar daarvoor. We verwachten dit Jaar ook weer meer plekken te realiseren. We
worden hier begrensd door het toegekende budget. Daarnaast zien we dat de kandidaten voor de
arbeidsmatige dagbesteding ook van andere voorzieningen gebruik maken. We blijven ons hier de
komende periode uiteraard graag samen met u actief voor inspannen.
Zorg voor meer naamsbekendheid en imagoversterking. (Druten)
Hierbij wordt ook de suggestie gedaan om twee raadsleden per gemeente te koppelen aan de
gemeenschappelijke regeling.
We begrijpen uit de zienswijze dat er in Druten een werkgroep Anders Vergaderen is. Uit deze
werkgroep is de bovenstaande suggestie gedaan. We willen wat betreft deze suggestie afspreken dat
we ons door Druten verder laten informeren en nagaan of hierin de agendacommissie nog een rol
kan spelen. Los daarvan vinden we betrokkenheid van raden bij WerkBedrijf van belang. We
overwegen, na overleg met agendacommissie van de MGR en de griffies van de gemeenten, andere
werkwijzen om raadsleden en anderen kennis te laten maken met WerkBedrijf en zich te laten
informeren.
Daarnaast vinden we naamsbekendheid en een goed imago naar andere partijen zoals ondernemers
ook belangrijk. Hiervoor zetten we ons samen met de ambassadeurs van het Inclusief
Ondernemersnetwerk in.
Verschillende opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de wijze waarop we
verantwoording afleggen. (Druten, Wijchen)
Gesuggereerd wordt nog twee maal per jaar verantwoording af te leggen, met een duidelijk overzicht
en infographic van de resultaten per gemeente. Daarnaast verzoekt de gemeente Wijchen in de
kwartaalrapportages verslag te doen van de voortgang met betrekking tot de SW en van het type
uitstroom om inzichtelijk te maken in hoeverre de moeilijker bemiddelbare doelgroep daarbij wordt
bereikt.
In de Bestuurscommissie Werk is in haar vergadering van 31 mei jongstleden gesproken over de wijze
waarop WerkBedrijf verantwoording aflegt. Hierbij is afgesproken dat een kwalitatief traject wordt
doorlopen, waarin aan de raden wordt gevraagd aan welke informatie behoefte is. Hier gaan we de
komende periode mee aan de slag. Op basis van de resultaten daarvan bieden wij u een nieuw
informatieprotocol aan, waarin de verantwoordingsafspraken voor de komende periode worden
vastgelegd.
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Er is goede afstemming nodig over de discussie loonkostensubsidie-loondispensatie tussen de
gemeenten en WerkBedrijf. (Druten)
We onderschrijven dat goede afstemming nodig is. Op dit moment speelt op landelijk niveau de
discussie over loonkostensubsidie of loondispensatie. Standpuntbepaling terzake in onze regio
stemmen we in de Bestuurscommissie WerkBedrijf af. Op die plek stemmen we ook de gevolgen (en
de te maken keuzes) bij invoering van de loondispensatie af met elkaar.
Gevraagd wordt hoe na de ontschotting van financiering binnen het sociaal domein de hoogte van
de bijdrage aan de MGR zal worden bepaald. (Heumen)
Hiervoor verwijzen wij u graag naar de volgende passage, die was opgenomen in de aanbiedingsbrief
bij de ontwerpjaarstukken en —begroting:
"Vanaf 2019 wordt het Participatiebudget een onderdeel van het Gemeentefonds. Hierdoor ontstaat
een nieuwe situatie, waarin gemeenten zelf keuzes kunnen maken hoe dit budget te besteden. Wel is
nog herkenbaar welk deel van het Gemeentefonds oorspronkelijk bestemd is voor dit doel. In de
ontwerpbegroting staat het regionale Participatiebudget in de komende jaren en de uitsplitsing naar
de regiogemeenten. Voor 2019 verzoeken we u dit budget over te hevelen. Voor het budget in de
jaren daarna gaan we de komende periode met u in gesprek, om te komen tot een goede balans
tussen gemeentelijke financiële keuzes en de bedrijfsvoering van WerkBedrijf."
Aangegeven wordt afspraken te willen maken over bekostiging van de niet-loonvormende keten.
(Beuningen)
Bij de start van WerkBedrijf hebben we ervoor gekozen het Participatiebudget volledig in te zetten
voor de arbeidsbemiddeling van voornamelijk mensen met een bijstandsuitkering. In 2017 zijn
middelen voor arbeidsmatige dagbesteding aan gemeenten teruggegeven en het advies meegegeven
deze middelen in te zetten voor de organisatie van de niet-loonvormende keten.
Gevraagd wordt om een nadere onderbouwing voor de beperking van het maatwerk en neem
hierin ook mee hoe de omvang van het maatwerkbudget zich in de komende jaren gaat
ontwikkelen. (Wijchen)
In onze Kaderbrief hebben we gevraagd naar uw standpunt over nut en noodzaak van een pakket
voor maatwerk. Gezien de reacties van de deelnemende gemeenten blijven we in de begroting een
onderscheid maken tussen een pakket voor basis en voor maatwerk. We hebben hier nu geen
wijzigingen in aangebracht. Wel hebben we sinds 2017 een maximum gezet op het budget voor
maatwerk. Deze keuze heeft te maken met het feit dat we al in het basispakket een lokale aanpak
borgen. We zullen alle deelnemende gemeenten hierover nader informeren en dit onderbouwen bij
het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomsten voor 2019 en verder.
In overweging wordt meegegeven om met betrekking tot de uitstroom uit de SW te kijken naar het
werkelijke bestand in plaats van ervaringscijfers. (Beuningen)
De gemeentelijke bijdragen SW lopen op, ook voor Beuningen. We nemen uw suggestie om de
uitstroom enkel op pensioengerechtigde leeftijd te baseren in overweging. We hebben dit nu niet in
de begroting gewijzigd, maar gaan hierover in overleg met de gemeenten.
Opmerkingen over IRvN
De gemeente Nijmegen maakt diverse opmerkingen over de IRvN. We begrijpen uit uw zienswijze dat
behoefte bestaat aan meer informatie over verschillende onderdelen van de begroting teneinde een
verdere doorontwikkeling van onze samenwerking te kunnen vormgeven, inclusief de
opdrachtsgeversrol van gemeenten naar de IRvN.
Naar aanleiding van de zienswijze hebben we hierover verschillende gesprekken met Nijmegen
gevoerd. Hierin is geconstateerd dat voldaan kan en zal worden aan de vraag die vanuit Nijmegen
wordt gesteld. Zo zullen wij onder meer aanvullende managementrapportages opzetten en in overleg
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treden om afspraken te maken over de jaaropdracht. Om optimaal in te spelen op landelijke
ontwikkelingen zoals "Common Ground" en het VNG-initiatief "Samen Organiseren" is het ook nodig
om stappen te zetten in de gezamenlijke strategische aansturindopdrachtverstrekking vanuit
gemeenten. Wij zijn dan ook graag bereid hier aan mee te werken.
Wij gaan ervan uit uw zienswijzen hiermee voldoende beantwoord te hebben. We willen u tot slot
nogmaals bedanken voor het tijdig inleveren van uw zienswijzen en de betrokkenheid van uw college
en raad bij de werkzaamheden die de MGR voor u uitvoert.
Hoogachtend,
Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

drs. H.M.F. Bruis

De Secretaris,

