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Geachte leden van het college en de raad,
In deze brief schetsen wij de hoofdlijnen voor de begroting van de Modulaire gemeenschappelijke
regeling (MGR) voor het jaar 2021. Net als voorgaande jaren heeft u de mogelijkheid om hierop uw
zienswijze te geven, nog voordat de ontwerpbegroting wordt opgesteld. Zo bent u betrokken en kunt
u sturen op de inhoud van de ontwerpbegroting. U kunt, als u dat wenst, tot uiterlijk 1 februari 2020
uw zienswijze bij ons bestuur indienen.
De zienswijzen verwerken we zoveel mogelijk in de ontwerpbegroting 2021-2024. Deze
ontwerpbegroting ontvangt u voor 1 april 2020. Uiteraard krijgt u daarna ook de mogelijkheid een
zienswijze te geven op dat ontwerp.
De MGR heeft een platformfunctie voor de samenwerking in de regio. Daarnaast kennen we twee
modules waarin werkzaamheden worden uitgevoerd: WerkBedrijf en lRvN. Onderstaand gaan we in
op de financiële kaders voor de MGR als geheel en benoemen we relevante inhoudelijke
ontwikkelingen voor beide modules. Voor de platformfunctie is geen sprake van relevante nieuwe
ontwikkelingen die hier benoemd dienen te worden.
Algemeen
Financiële kaders
We hanteren bij het opstellen van de begroting de kaders 2021 opgesteld door uw regionale
adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (BRN normen). De gevolgen van de BRN normen voor
module iRvN brengen we in de komende begroting in beeld. Voor de rijksbudgetten 2020 en 2021
2024 wordt de septembercirculaire 2019 gehanteerd.
-

Informatieprotocol
In september 2019 hebben we alle gemeenten een ontwerp-informatieprotocol toegestuurd. Nadat
we uw zienswijzen hierop hebben ontvangen, hopen we het informatieprotocol begin 2020 te
kunnen vaststellen en volgens de nieuwe afspraken te kunnen gaan werken.
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WerkBedrijf
WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt naar werk. Iedereen verdient namelijk een (werk)plek in onze maatschappij.
O ntw ikk e lingen
We willen maatschappelijk effect realiseren op de arbeidsparticipatie van inwoners in de regio Rijk
van Nijmegen. Onze aandacht gaat uit naar werkzoekenden met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt. Op 1 april 2020 bestaat WerkBedrijf 4 jaar (moment waarop ook Breed werd
samengevoegd met WerkBedrijf). We gaan de komende tijd vooruit kijken: welke trends en
ontwikkelingen zien we voor de komende 4 jaar die relevant zijn voor onze dienstverlening en het
maatschappelijk effect dat we willen sorteren? Ons vertrekpunt hierbij is het regionale beleidskader
Werk voorop! Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020 t/m 2023 van het Rijk van Nijmegen. Op het
moment van schrijven van deze brief ligt dat beleidskader aan uw raad voor ter vaststelling. We
houden ook rekening met de ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid, zoals de wijzigingen in de
Participatiewet om meer mensen met een arbeidsbeperking op een werkplek te plaatsen en te
zorgen dat zij aan het werk blijven. Voor ons als uitvoeringsorganisatie is het perspectief, ervaringen
en verwachtingen van kandidaten en ondernemers van cruciaal belang om de gewenste effecten te
realiseren. Wat vinden mensen van onze dienstverlening? Waar zien zij verbeterpunten en wat
vinden zij belangrijk? Want dat gewenste maatschappelijk effect, namelijk verhogen van de
arbeidsparticipatie van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, wordt
allereerst bereikt door mensen (werkzoekenden en werkgevers) zelf.
De uitkomsten delen we met uw raden en hierover gaan we graag met u in gesprek.
Uitgangspunten
.

Administratief blijven de financiële resultaten voor sociale werkvoorziening, participatie en
arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk. We gaan onderzoeken of een vorm van ontschotting
haalbaar is in de toekomst.
Voor het onderdeel SW geldt dat we op twee sturingselementen rapporteren: ziekteverzuim
en omzet (toegevoegde waarde per SW-medewerker).
Net als in eerdere jaren houden we rekening met een kostendekkende bijdrage per
gemeente voor het onderdeel SW. Er wordt een kostprijs per SE berekend. Deze prijs vormt
de basis voor de bijdrage voor iedere gemeente.
Voor het onderdeel participatie (werk) geldt dat we rapporteren op (minimaal) het
sturingselement: aantallen duurzame uitstroom naar werk.
Gemeenten leggen ook in 2021 hun participatiebudget in.
De bijdrage voor de loonkostensubsidies wordt bepaald per gemeente op basis van de
verwachte te realiseren aantallen. Voor beschut werk houden we hierbij aan wat het rijk van
onze regio verwacht.
In de periode 2020 en verder beheert WerkBedrijf rijksmiddelen voor de uitvoering van
Perspectief op Werk. WerkBedrijf is één van de uitvoeringspartijen van dat programma.
Voor onderdeel arbeidsmatige dagbesteding geldt dat we rapporteren over (minimaal) het
aantal gerealiseerde plekken.
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I RvN
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur van
en voor de gemeenten in de Regio Rijk van Nijmegen en voor de MGR. Voor WerkBedrijf en de
Omgevingsdienst in het Rijk van Nijmegen en voor Gemeente Nijmegen verzorgt iRvN ook het
functioneel applicatiebeheer. Dat laatste gebeurt in toenemende mate en in een geleidelijk tempo ook
voor andere gemeenten in de regio.
Ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen en innovaties
De Informatietechnologie staat absoluut niet stil. Voor onze gemeenten zijn de ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van cloudcomputing (wo. Software as a Service), mobiele
(samen)werkomgeving, loT, Datawarhouse en Business Intelligence de komende jaren de
belangrijkste. In nauwe samenwerking met de Gemeente Nijmegen bijvoorbeeld wordt een Cloudstrategie opgesteld inclusief de personele en organisatorische randvoorwaarden voor beide partijen.
iRvN zal daar zoveel mogelijk op anticiperen om de innovatie binnen de (lokale)
overheidsinformatievoorziening te stimuleren en te faciliteren.
Regionale ontwikkeling
We zien langzaam de vraag naar de iRvN-dienstverlening veranderen: naast applicatiebeheer de
vraag naar advisering over de ICT-dienstverlening. Met name bij het onderdeel Informatie- &
Applicatiebeheer. We blijven doen wat we doen, zij het dat ook de verandering van de technologie
hier taakinhoudelijke veranderingen teweeg gaat brengen. Daarnaast dus vaker vragen om advies
over ICT en dienstverlening uit de regio. Hier denken en ondersteunen we graag in mee.
Structurele uitbreiding van de dienstverlening van l&A naar meer regiopartners zal geen nadelige
consequenties hebben voor de bestaande dienstverlening.
Ontwikkelineen oreanisatie ICT-Riik van Niimegen
De taken van iRvN gaan veranderen, ICT-beheer zal zich van uitvoering in de richting van regie gaan
ontwikkelen. De focus zal, naast directe dienstverlening aan de (mobiele) eindgebruikers, steeds
meer gericht zijn op Informatiebeheer en vooral op informatiebeveiliging.
l&A-denkkracht (1-beleid en -ontwikkeling) blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten.
Beheerkracht is regionaal belegd bij iRvN, primair ICT-infrastructuur en, voor een groeiend deel,
applicatiebeheer. Slagkracht (implementatie van nieuwe informatiesystemen) vraagt nadrukkelijk om
steeds meer (projectmatige)inzet van iRvN.
We verwachten dat de totale formatieomvang voldoende zal zijn om alle geschetste ontwikkelingen
te kunnen gaan ondersteunen. Het zal echter wel verandering van taak- en functie-inhoud tot gevolg
hebben. Het strategisch personeels- en organisatieplan speelt hier actief op in, zowel wat opleiding
en loopbaanontwikkeling als op mobiliteit.
In 2020 zal een evaluatie (gewenst/haalbaarheidsonderzoek) gevraagd worden m.b.t.
bovengenoemde ontwikkelingen en de voorgestelde consequenties voor iRvN en de regionale I&Asamenwerking en opdrachtgeverschap. De aanbevelingen zullen na regionale besluitvorming in 2021
worden geïmplementeerd.
Uitgangspunten
•

Administratief blijven de financiële resultaten voor de onderdelen Automatisering en
Informatie- & applicatiebeheer apart inzichtelijk.
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•

lRvN levert naast standaardproducten en diensten ook plusproducten en diensten. Deze
worden kostenneutraal in rekening gebracht. Als deze plusproducten en diensten een
meerjarig karakter hebben, zijn ze nu al in de begroting van 2020 opgenomen. In de loop van
2020 zal de begroting voor het lopende jaar worden bijgesteld op basis van inschatting van
de totale omvang van alle plusproducten.

•

De gevolgen van de BRN normen voor module iRvN brengen we in de komende begroting in
beeld. Evenals hoe we daar vorm aangeven.

Hoogachtend,
Algemeen Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

De Secretaris,

