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Raadstukken MGR, cyclus van een jaar
1. Brief financiële en beleidsmatige kaders
Vóór 1 december stuurt de MGR een brief naar de raden, waarin aangegeven wordt wat volgens
het bestuur van de MGR de hoofdpunten zullen worden voor het komende jaar en daarmee voor
de begroting. Een melding kan ook zijn dat de koers van het afgelopen jaar wordt voortgezet en
dat herijking van beleid volgens het bestuur niet noodzakelijk is voor het komende jaar. Het
bestuur kan ook gericht een vraag stellen aan de raden. Het verzoek is dan aan de raden om hier
in hun zienswijze op in te gaan.
De raden worden in de gelegenheid gesteld om begin februari van het betreffende jaar een
reactie te geven op deze brief. Zij kunnen vooraf aandachtspunten of kaders meegeven, die
gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de begroting.
2. Begroting
Het Algemeen Bestuur MGR stelt de begroting van de MGR vast. Voordat zij dat definitief doen,
wordt de raden gevraagd een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.
De ontwerpbegroting wordt vóór 1 april van het betreffende jaar vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur MGR en naar de raden gezonden. Vóór 15 juni dienen de raden een zienswijze in, zodat
vóór 15 juli een definitief besluit genomen kan worden door het Algemeen Bestuur en de
begroting naar Gedeputeerde Staten gestuurd kan worden (is wettelijke verplichting). De
definitieve begroting wordt ook aan de raden toegezonden.
3. Jaarrekening en – verslag
Het Algemeen Bestuur MGR stelt de jaarstukken (rekening en verslag) van de MGR vast. Voordat
zij dat definitief doen, wordt de raden gevraagd een zienswijze te geven op de jaarstukken.
De jaarstukken worden uiterlijk voor 1 april van het daaropvolgende jaar - in concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur MGR en naar de raden gezonden.
Vóór 15 juni dienen de raden een zienswijze in, zodat vóór 15 juli een definitief besluit genomen
kan worden en de jaarstukken naar Gedeputeerde Staten gestuurd kunnen worden (is wettelijke
verplichting). De definitieve documenten worden ook aan de raden toegezonden.
4. Kwartaalrapportages
Ieder jaar stelt de MGR drie kwartaalrapportages op (over het vierde kwartaal wordt
in de jaarstukken gerapporteerd). De kwartaalverslagen worden vóór 15 mei,
15 september en 15 november van ieder jaar naar de raad gezonden.
5. Dienstverleningsovereenkomsten
Er worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten over de modules MGR tussen de colleges
van de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur van de MGR.
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Raadstukken MGR, betreffende het jaar 2018
Enkele van de hierboven genoemde raadstukken worden nog in de komende maanden naar de Raden
verzonden, conform planning. Het gaat om de volgende stukken:
Datum
vóór:
Raadstuk

15 september 2018

15 november 2018

1 december

1 januari

Kwartaalrapportage 2

Kwartaalrapportage 3

Wie

MGR aan Raad

MGR aan Raad

Brief financiële en
beleidsmatige kaders
2020
MGR aan Raad

DVO basis 2019
module WerkBedrijf
MGR/Colleges
aan Raad

DVO basis
20 december heeft MGR brief aan colleges gestuurd over het ongewijzigd verlengen van de huidige
DVO.

Raadstukken MGR, betreffende het jaar 2019
Datum
vóór:
Raadstuk

8 februari

1 april

15 mei

Zienswijze financiële
kaders 2020
Raad aan MGR

Ontwerpbegroting 2020
en Jaarstukken 2018
MGR aan Raad

Kwartaalrapportage 1

15 juni

15 juli

15 september

Zienswijze begroting
2020 en jaarstukken
2018
Raad aan MGR

Definitieve begroting
2020 en Jaarstukken
2018
MGR aan Raad

Kwartaalrapportage 2

Datum
vóór:
Raadstuk

15 november

1 december

1 januari

Kwartaalrapportage 3

DVO basis 2020, module WerkBedrijf

Wie

MGR aan Raad

Brief financiële en
beleidsmatige kaders
2021
MGR aan Raad

Wie
Datum
vóór:
Raadstuk

Wie

MGR aan Raad

MGR aan Raad

MGR/Colleges aan Raad

Ontwikkelingen
Strategisch arbeidsmarktbeleid
De deelnemende gemeenten stellen momenteel een nieuw beleidskader Strategisch
Arbeidsmarktbeleid – voor de komende 4 jaar – op. Dit beleid is relevant voor de module
WerkBedrijf. De Raden ontvangen in oktober een brief van hun colleges over dit Strategisch
Arbeidsmarktbeleid, over de dienstverleningsovereenkomst basisdienstverlening module WerkBedrijf
en over het informatieprotocol MGR. Niet iedere gemeente heeft gekozen deze (proces)brief te
sturen. Op 21 januari vindt een regionale raadbijeenkomst over het strategisch arbeidsmarkt plaats.
De raden worden in deze brief over het proces geïnformeerd. Het (uiteindelijke) Strategisch
Arbeidsmarktbeleid kan leiden tot wijzigingen in de dienstverleningsovereenkomsten en/of het
informatieprotocol MGR. De aanpassingen van het informatieprotocol en het proces wordt nog in de
jaaragenda opgenomen.
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4 februari 2019: Nieuwjaarsfestival
RvN@ en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen organiseren een nieuwjaarsfestival EXPERIMENTEER! op
maandag 4 februari om 18.00 uur in WerkBedrijf op de Boekweitweg 4, Nijmegen.
Een goed functionerend innovatief ecosysteem heeft experimenteerruimte nodig. Plekken waar je
dingen kan uitproberen, waar je kan en mag vallen om vervolgens wijzer op te staan. Ruimte waar
ondernemers, docenten en mensen van overheidsinstellingen of andere organisaties kunnen werken
op de cross-overs tussen vakgebieden. Zo gaat WerkBedrijf Rijk van Nijmegen nieuwe vormen van
samenwerking met externe partners aan, en faciliteert RvN@ innovatieve projecten zoals living labs
en fysieke hubs op thema’s als circulariteit, diversiteit en ondernemerschap. Om nog meer
experimenteerruimte voor innovatie te creëren slaan zij nu de handen ineen, met als resultaat het
nieuwjaarsfestival EXPERIMENTEER! Een heus minifestival waar je onder het genot van een hapje en
drankje ervaart welke vormen van experimenteerruimte er mogelijk zijn, hoe je deze creëert en wat
het de regio en jou persoonlijk op kan leveren.
De maximale capaciteit is 250 mensen, dus meld je voor 24 januari aan via deze link:
https://rvnhub.nl/event/nieuwjaarsfestival
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