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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Kaderbrief begroting 2023-2026 MGR
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Zienswijze op de kaders van de MGR begroting 2023-2026 vast te stellen.
Aanleiding
Sinds de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1-1-2015 wordt
voorafgaand aan het opstellen van een ontwerpbegroting, algemene financiële en
beleidsmatige kaders toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeente. Vanuit
de MGR zijn de kaders voor de begroting 2023-2026 ontvangen. Op gebruikelijke wijze
hebben wij de gelegenheid gekregen om onze zienswijze, verwoord in bijgaande brief
aan de MGR, voor 1 februari 2022 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 te informeren over uw
zienswijze op de kaders van de MGR-begroting 2023-2026.
Argumenten
1. Met het vaststellen van de zienswijze op de kaders voor de begroting 2023-2026,
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 zienswijzen de samenwerking in MGR-verband in om de eigen
gemeentelijke doeleinden te bereiken. Op deze wijze heeft u invloed op het beleid
en de begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling ‘Rijk van
Nijmegen’.
Tegenargumenten en risico’s
Geen.
Financiële gevolgen
In de kaderbrief zijn t.b.v. de op te stellen begroting 2023-2026 en bijstelling begroting
2022 nagenoeg geen financiële consequenties genoemd.
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De uitgangspunten voor de financiële kaders wijzigen niet ten opzichte van voorgaande
jaren. Voor de sociale werkvoorziening, de participatie en de arbeidsmatige dagbesteding
(op weg naar werk) volgt de MGR de ontwikkelingen (wijziging verdeelsystematiek) op
het gebied van de rijksbudgetten. De MGR blijft op deze onderdelen begroten en
verantwoorden.
Bij de IRvN wordt de derde 1% bezuiniging vanaf 2023 betrokken bij de resultaten van
het PWC-evaluatieonderzoek. Hierop heeft overigens nog geen besluitvorming
plaatsgevonden.
Overigens is deze 1% bezuiniging formeel in de BRN 2023 komen te vervallen
(vastgesteld in december). Wij moedigen de IRvN wel aan een inspanning te leveren om
de afgeschafte bezuinigingstaakstelling toch te halen. In de begroting 2022 van de MGR
is rekening gehouden met deze korting.
Naar verwachting nemen de noodzakelijke exploitatiekosten en investeringen voor het
borgen van de informatieveiligheid toe. Deze financiële ontwikkelingen alsook de
bezuinigingsopdracht vanaf 2023 zijn nog niet meegenomen in de begroting 2022. Het is
dus niet waarschijnlijk dat alles binnen de financiële kaders gerealiseerd kan worden.
De financiële resultaten voor de onderdelen automatisering en informatie- en
applicatiebeheer blijven apart inzichtelijk.
Communicatie
Niet van toepassing
Inwonersparticipatie
Niet van toepassing
Uitvoering of Vervolgstappen
De zienswijze versturen we naar het Algemeen Bestuur van de MGR. Uiterlijk op 1 april
2022 verwachten we de jaarstukken (rekening 2021 en conceptbegroting 2023-2026 van
de MGR. Ook hierop geven we een zienswijze aan het Algemeen bestuur van de MGR af.
Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee

Voorstel
Advies
Raoul van Orsouw,
Evert Bos
Huub van Nijnatten
Roald Schel
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