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Geachte leden van het college en de raad,
Hierbij bieden wij u de tweede kwartaalrapportage van 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling regio Rijk van Nijmegen aan. De rapportage gaat In op de inhoudelijke en financiële
ontwikkelingen en resultaten van de MGR. Dit betreft de piatformfunctie van de MGR en de modules
WerkBedrijf en lRvN.
Tevens ontvangt u een begrotingswijziging 2019 en verdere jaren. Het gaat om een drietal
wijzigingen:
• In de begroting WerkBedriJf, onderdeel Werk, verwerken we de verhoging van een aantal
budgetten uit de meicirculaire. Het gaat om een wijziging voor de jaren 2019 en volgende.
•
In ambtelijk overleg is afgesproken dat het product Enterprise Service Bus, dat nu alleen voor
Nijmegen beschikbaar is, voor alle gemeenten wordt ingezet. Dit verwerken we nu in de
begroting voor de jaren 2019 en volgende.
• De onderhoudsbudgetten van het onderdeel applicatiebeheer worden overgedragen naar de
gemeente Nijmegen. Dit heeft geen budgettaire consequenties voor de andere gemeenten,
omdat de budgetten ook door Nijmegen zijn gevormd. Het gaat om een wijziging vanaf 1januari
2020.
In een apart document lichten we de Inhoud van de wijzigingen toe. We ontvangen graag binnen 8
weken (vóór 11 november 2019) uw zienswijze op deze begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur
zal deze betrekken bij de definitieve vaststelling van de wijziging In de vergadering van 25 november
2019.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De Voorzitter,

De Secretaris,

drs. H.M.F. Bruis
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