MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN
Wijzigingsbesluit
De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten
Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen ieder voor zover zij bevoegd zijn besluiten de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen als volgt te wijzigen:

I.

In artikel 1 wordt onderdeel f. geschrapt onder vernummering van de daarop volgende onderdelen.

II.

In artikel 2 wordt onderdeel c. geschrapt onder vernummering van de daarop volgende onderdelen.

III.

In artikel 2 onderdeel e (na vernummering: d.) wordt het woord voormalige geschrapt.

IV.

Aan artikel 5 onder A. wordt het volgende lid 7 toegevoegd:

7.
Met instemming van het algemeen bestuur kunnen ook diensten worden aangeboden aan organisaties
buiten het in dit artikel genoemde rechtsgebied.
V.

Aan artikel 5 onder B. lid 1 wordt toegevoegd: en Wijchen.

VI.

In artikel 9 lid 2 wordt: indien alle algemeen bestuursleden vervangen door:
indien alle aanwezige algemeen bestuursleden

VII.

In 9 lid 4 wordt geschrapt:
en artikel 23 van de Gemeentewet (oud).

VIII.

Artikel 10 onderdeel b luidt na wijziging:
b.
het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming
wordt voorgelegd met uitzondering van de besluitvorming in het kader van het regionaal platform, zoals
bedoeld in artikel 7 lid 1

IX.

Artikel 11 lid 1 luidt na wijziging:
1.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en minimaal 2 andere leden, door het algemeen
bestuur aan te wijzen en te ontslaan.

X.

Artikel 11 lid 2 wordt geschrapt onder vernummering van het overige lid.

XI.

Artikel 12 lid 2 komt na wijziging te luiden:
2.
De artikelen 52 tot en met 54, 56, 58, 59 en 59a 54, 56, 58 en 59 van de Gemeentewet (oud) zijn
van overeenkomstige toepassing.

XII.

Artikel 12 lid 3 wordt geschrapt onder vernummerring van de daarop volgende leden.

XIV.

In artikel 21 leden 1 en 4 wordt het woord voormalige geschrapt.

XV.

In artikel 28 leden 1 en 2 wordt in beide gevallen geschrapt de zinsnede:
zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

XVI.

Artikel 37 luidt na wijziging:
De regeling treedt in werking op 1 juli 2014.
De wijzigingen van artikel 5 onderdeel A, eerste lid, onder c,d,e, f en artikel 6 onderdeel A. eerste lid,
onder f. en van artikel 21 treden in werking op 1 januari 2016
De wijzigingen van artikel 5 onderdeel B, artikel 6 onderdeel B, artikel 8, eerste lid en van artikel 9 eerste
lid, artikel 29 lid 1, 4 5 en 7 en artikel 31 lid 1 treden in werking op 1 januari 2016.
De wijzigingen van de artikelen 1, 5 onderdeel A, tweede lid, onder c en d, 5 onderdeel A, zevende lid, 5
onderdeel B, eerste lid, 8 derde lid, 9 tweede en vijfde lid, 10 onder b., 11 eerste en tweede lid, 12 tweede
en derde lid, 16 vierde lid, 21 eerste en vierde lid en 28 eerste en tweede lid treden in werking op de dag
nadat deze op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

XVII.

Artikel 40 wordt geschrapt.

XLV.

In de toelichting wordt de passage over het monistisch stelsel GR en de opsomming van de artikelen uit
de ouder Gemeentewet geschrapt.

XLVI.

In de toelichting bij artikel 5 wordt toegevoegd: artikel 5 A, zevende lid

XLVII.

De toelichting bij artikel 11 wordt geschrapt

