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Samenvatting
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) wordt op een aantal
onderdelen gewijzigd.

Voorstel
De wijzigingen in de MGR conform het bijgaande wijzigingsbesluit vast te stellen.
Aanleiding
Genomen besluiten door het Algemeen Bestuur (AB) over de bestuurlijke inrichting van het
MGR en over een aantal taken, c.q. dienstverlening vragen om een aanpassing van de
regeling.
Beoogde impact
De gemeenschappelijke regeling zelf, de MGR, in overeenstemming brengen met de
uitkomst van de discussie over de bestuurlijke inrichting en de genomen besluiten over de
dienstverlening aan de gemeente Wijchen door de IRVN. En verder om verouderde
bepalingen, mede als gevolg van veranderde wetgeving, aan te passen.
Argumenten
Naar aanleiding van de notitie Bestuurlijke inrichting MGR heeft binnen het AB en het
Dagelijks Bestuur (DB) een discussie plaatsgevonden over de rolverdeling tussen AB en DB
binnen de MGR. Gekozen is voor optie 1b: het behouden van de huidige bestuurlijke
inrichting, waarbij wel de taakverdeling tussen AB en DB wijzigt.
In het DB werden alle stukken voor het AB voorbesproken, om te beoordelen of deze rijp
voor bespreking of besluitvorming zijn. Daarnaast neemt het DB zelfstandig een aantal
besluiten, zoals de vaststelling van de kwartaalrapportages en de vaststelling van de
ontwerpbegroting. De niet in het dagelijks bestuur vertegenwoordigde gemeenten hebben
aangegeven hierdoor een informatieachterstand te ervaren. Aangenomen lijkt te kunnen
worden dat deze vooral ervaren wordt op thema’s aangaande de platformfunctie.
Inhoudelijke werkthema’s worden immers besproken door alle gemeenten tijdens de
Bestuurscommissie Werk en voor zaken gerelateerd aan bedrijfsvoering lijkt het genoemde
bezwaar minder aan de orde. Daarnaast worden ICT-thema’s voorbesproken in het
regionaal PFO ICT. In optie 1b wordt afgesproken dat het DB niet langer de voorstellen over
de platformfunctie voorbereid. Deze gaan dan rechtstreeks naar het AB. Het DB behandelt
dan enkel nog de zaken die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de MGR.
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Voor de platformfunctie geldt dat we de afgelopen jaren gesprekken tussen bestuurders
over strategische thema’s hebben gefaciliteerd. Daarnaast is een start gemaakt met
college-ontmoetingen. In de eerste helft van 2019 zijn twee raadsbijeenkomsten
georganiseerd. De agendacommissie heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. De
bijeenkomsten gingen over strategisch arbeidsmarktbeleid en over sturing op
gemeenschappelijke regelingen. De vaststelling van de gemeenschappelijke regeling is één
van de momenten waarop sturing op de regelingen, zoals de MGR, mogelijk is.
De genoemde optie 1b wordt in het wijzigingsbesluit met name vertaald in de onderdelen 5
en 6 (zie hierna). Voor het totaal van de voorgestelde wijzigingen gelden de volgende
argumenten.
Het wijzigingsbesluit bestaat uit de volgende onderdelen:
1- Het schrappen van de uitvoering van de tegenprestatie uit de regeling (onderdeel
II van het wijzigingsbesluit over artikel 2 onderdeel c. MGR).
Bij de laatste wijziging van de regeling (Raadbesluit 10 juni 2015) is besloten om de
bevoegdheid om een tegenprestatie op te leggen te schrappen uit de verordening
om dit weer door de raden van de deelnemende gemeenten te laten doen. Dat geldt
ook voor de uitvoering; ook deze wordt (weer) door de gemeenten zelf gedaan.
2- De dienstverlening van het WBRN kan, met instemming van het AB van de MGR,
worden uitgebreid naar andere organisaties dan de deelnemende gemeenten
(onderdelen IV. en XLVI van het wijzigingsbesluit over artikel 5 onderdeel A,
zevende lid).
In de gemeenschappelijke regeling was al geregeld dat het IRVN diensten kan
aanbieden aan derden; organisaties van buiten het rechtsgebied. Te denken valt
aan gemeenten buiten het gebied van het Rijk van Nijmegen voor wie ICT
werkzaamheden die passen binnen de doelen van de MGR worden uitgevoerd.
Voorgesteld wordt om dit zelfde te regelen voor het WBRN. Voorwaarde daarbij is
wel dat de werkzaamheden uitgevoerd voor derden niet meer dan 20% van het
totaal van de werkzaamheden gaan uitmaken. In dat gevel zou er in strijd worden
gehandeld met de (Europese) regelgeving. In de situatie van het WBRN valt
bijvoorbeeld te denken aan de gemeente West Maas en Waal, die geen onderdeel
uitmaakt van de MGR, maar waarvoor wel dienstverlening in het kader van de SW
(Sociale Werkvoorziening) kan worden verricht.
3- Bij de deelnemende gemeenten aan de ICT-module, de IRVN, wordt Wijchen
toegevoegd.
De dienstverlening van de IRVN was al uitgebreid naar Wijchen gebruikmakend van
de bevoegdheid van artikel 5 onder B. lid 3, tweede volzin. Nu wordt dat in die zin
geformaliseerd dat Wijchen ook volledig lid van de module ICT, de IRVN, wordt.
4- Aan artikel 9 lid 2 wordt het woord “aanwezige” toegevoegd bij de algemeen
bestuursleden (onderdeel VI van het wijzigingsbesluit).
Dit om te voorkomen dat geen besluitvorming kan plaatsvinden als niet alle
algemeen bestuursleden aanwezig zijn. De voorwaarde dat minimaal drie
gemeenten met het voorstel moeten instemmen blijft uiteraard wel gelden.
5- De zinsnede “met uitzondering van de besluitvorming in het kader van het
regionaal platform…” wordt toegevoegd (onderdeel VIII van het wijzigingsbesluit
over artikel 10 onderdeel b. MGR).
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7-

Dit wordt voorgesteld om de regeling in overeenstemming te brengen met de notitie
Bestuurlijke inrichting MGR. Daarin is als optie 1b opgenomen dat het Dagelijks
Bestuur niet de voorstellen met betrekking tot de platformfunctie van het Algemeen
Bestuur voorbereidt.
Het aantal leden van het dagelijks bestuur wordt teruggebracht naar 3 (artikel 11,
eerste lid (onderdeel VI van het wijzigingsbesluit).
Deze wijziging geeft uitvoering aan het besluit dat genomen is in de AB-vergadering
over de bestuurlijke inrichting van de MGR. Daarin is de keuze gemaakt om het
aantal DB-leden terug te brengen tot minimaal 3: de voorzitter, het bestuurslid
financiën en een bestuurslid P&O en ICT.
(Wets) technische wijzigingen (onderdelen I., III., VII., X., XI., XII.,XIV., XV., XVI. XVII.
van het wijzigingsbesluit).
Deze wijzingen hebben te maken hebben met verwijzingen naar de oude
gemeentewet, wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen en bepalingen
die inmiddels overbodig zijn geworden zoals het artikellid over Berg en Dal als
fusiegemeente en de begroting in het eerste jaar van de MGR.

Kanttekeningen
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Vervolg
Na vaststelling van de wijzingen door de colleges en raden van de deelnemende
gemeenten wordt het wijzigingsbesluit op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. De
wijzigingen treden de dag daarna in werking. Voor de uitvoering van de werkzaamheden
binnen de MGR heeft dit geen directe gevolgen.

Bijlagen
1- Conceptwijzigingsbesluit MGR
2- Artikelsgewijze toelichting
3- Conceptregeling MGR met voorgestelde wijzigingen
4- Geconsolideerde versie van MGR, na wijziging
5- Notitie bestuurlijke inrichting
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