De gemeenteraad van Wijchen
19 3 23680 Economie
Beslisnota
Kaders MGR begroting 2020
Wijchen, 8 januari 2019
Geachte leden van de raad,
Wat adviseert het college te besluiten?
1. Zienswijze op de kaders van de MGR begroting 2020 vast te stellen.
Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
Sinds de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1-1-2015 wordt
voorafgaand aan het opstellen van een ontwerpbegroting, algemene financiële en
beleidsmatige kaders toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeente. Vanuit
de MGR zijn de kaders voor de begroting 2020 ontvangen (bijlage 1). Hierbij worden wij
in de gelegenheid gesteld om zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de MGR naar
voren te brengen.
Welk resultaat willen we bereiken?
Het Algemeen Bestuur van de MGR middels bijgevoegde brief (bijlage 2) te informeren
over uw zienswijze op de kaders MGR 2020.
Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
1.1 Met het vaststellen van de zienswijze op de kaders voor de begroting 2020 komen
we tegemoet aan de “democratische” eisen van verlengd lokaal bestuur.
Goed bestuur hoort democratisch gelegitimeerd te zijn. Bij verlengd lokaal bestuur zet u
met uw zienswijze de samenwerking in MGR-verband in om de eigen gemeentelijke
doeleinden te bereiken. Op deze wijze heeft u invloed op de begroting van de het
samenwerkingsverband.
In de kaderbrief vraagt de MGR naar uw reactie op het terugbrengen van het aantal
verantwoordingsmomenten (kwartaalrapportages) en een drietal prioriteiten te noemen
die betrekking hebben op het nieuwe arbeidsmarktbeleid en de rijksmaatregelen.
De kaderbrief bevat inhoudelijk verder geen inhoudelijke wijzigingen die de begroting
wezenlijk veranderen.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
Geen.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Geen
b. Communicatie
Geen
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c. Uitvoering
De zienswijze wordt verzonden naar het AB van de MGR. Uiterlijk 1 april 2019
verwachten we de ontwerpbegroting 2020 van de MGR.
d. Overlegd met
Griffie (planning) en financieel beleid.
Bijlagen
1. Ondertekende kaderbrief en jaarplanning MGR;
2. Zienswijze op kaders begroting MGR 2020.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
de secretaris,
de burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
19 3 23680 Werken en ondernemen
Raadsbesluit
Kaders MGR begroting 2020
Samenvatting (korte inhoud)
De MGR heeft de deelnemende gemeenten de kaders voor de op te stellen begroting
2020 gepresenteerd. Daarover vraagt de MGR de gemeenteraden een zienswijze te
formuleren. De geformuleerde zienswijzen verwerkt de MGR in de ontwerpbegroting
2020.
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 8 januari 2019
besluit:
1. De zienswijze op de kaders van de MGR begroting 2020 vast te stellen.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 31 januari 2019.
De voorzitter,

De griffier,
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