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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: 1. De zienswijze op de financiële en beleidsmatige
kaders van de MGR begroting 2021 vast te stellen
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De zienswijze op de financiële en beleidsmatige kaders van de MGR begroting
2021 vast te stellen.

Aanleiding
Voorafgaand aan het opstellen van een ontwerpbegroting 2021 stuurt de MGR de
algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende
gemeenten. Vanuit de MGR zijn de kaders voor de begroting 2021 ontvangen (bijlage 1).
Hierbij stelt de MGR u in de gelegenheid om uw zienswijze op deze kaders aan het
Algemeen Bestuur van de MGR kenbaar te maken.

Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Het Algemeen Bestuur van de MGR middels bijgevoegde brief (bijlage 2) te informeren
over uw zienswijze op de kaders MGR 2021.

Argumenten
1.1
Met het vaststellen van de zienswijze op de kaders voor de begroting 2021 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 het samenwerkingsverband.
In de kaderbrief wijst de MGR op het regionale beleidskader “Werk voorop!
Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020 t/m/ 2023 van het Rijk van Nijmegen”.
Voorts wijst de MGR op de ICT-ontwikkelingen. Naast de directe dienstverlening
aan de gebruikers komt de focus meer en meer te liggen op informatiebeheer en
informatiebeveiliging.
De kaderbrief bevat inhoudelijk verder geen inhoudelijke wijzigingen die de
begroting wezenlijk veranderen.
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Tegenargumenten en risico’s
Geen
Financiële gevolgen
In de kaderbrief zijn t.b.v. de op te stellen begroting 2021 en verdere jaren geen nieuwe
financiële uitgangspunten en consequenties benoemd.

Communicatie
Geen
Uitvoering of Vervolgstappen
De zienswijze wordt verzonden naar het AB van de MGR. Uiterlijk 1 april 2020
verwachten we de ontwerpbegroting 2021 van de MGR.
Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee

Voorstel
Advies
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