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Nota van Wijziging regeling MGR  
 
Onderstaand zijn de wijzigingen in de regeling weergegeven. Qua nummering is de nieuw 
voorgestelde gewijzigde regeling aangehouden. Met een verwijzing naar de huidige regeling 
wordt aangegeven welke artikelen het in de huidige regeling betreft.  
 
Wijzigingen in de regelingen 

Aanhef: Rijnwaarden is op 1-1-2018 opgegaan in de nieuwe gemeente Zevenaar. Deze 
laatste is opgenomen. 

Aanhef: overweging tot wijziging module opgenomen 

Art 1 In de begripsomschrijvingen zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd 

Art 5 In dit artikel is een verwijzing naar de modules in de bijlagen opgenomen. De module 
Inkoop is naar bijlage 1 verhuisd. 

Art 6, lid 4 en 5. Advies: weghalen: voegt niets toe en levert alleen maar bestuurlijke en 
ambtelijke drukte op. 

Art 9 (huidig art. 10). Nieuw lid toegevoegd waarin algemeen bestuur submodules kan 
wijzigen en tekstuele aanpassing in lid 3.  

Art 15 (huidig art 16). Lid 3: is in strijd met lid 4 en m.n. artikel 33d Wgr. De voorzitter 
vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. De voorzitter kan die 
vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon. Vgl. artikel 171 
Gemeentewet. 

Art 17 (huidig art 18), lid 2 toegevoegd. Hiermee is deze tekst gesynchroniseerd met die in 
de bijlagen. 

Art 27 (huidig art 28), lid 1 toegevoegd. Hiermee is de rol van de bestuurscommissies bij het 
opstellen van de begroting gedefinieerd. 

Art 28 (huidig art 29). 
- lid 2 tekstuele wijziging.   
- lid 3 toevoegen. De toegevoegde tekst is overgenomen uit de ontwerpbegroting 2018 e.v.  
- lid 4 toevoegen om aan te geven dat de afrekening van de modules in de bijlagen bij de 
regeling is geregeld. 

Art 32 (huidig art 33), lid 1. Advies: laatste deel van de zin is verwijderd: overbodig. 

Art 33 (huidig art 33 b) is hernummerd. 

Art 34 is uitgebreid en hierin worden voorwaarden voor deelname gesteld aan een 
bestaande samenwerkingsmodule dan wel submodule.  

Art 35 is toegevoegd en hierin worden voorwaarden voor uittreding uit een (sub)module 
gesteld 

Art 40 is toegevoegd om bestaande regeling in te trekken. 
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Bijlage 1 (Inkoop)  

Begripsbepaling aangepast 

Art 3, lid 3 is verwijderd. Is in de regeling opgenomen.  

Art 5, tekstueel aangepast.  

Art 6: tekstuele aanpassingen omdat het gaat over een modulespecifieke DVO. 

Art 8: aangepast aan de tekst hierover in de ontwerpbegroting (p. 7). 

Bijlage 2 (Onderwijszaken) 

Art 1: begripsbepaling aangepast. 

Art 3. Nieuw lid: bestuurscommissie kan aan het AB voorstellen om submodules te wijzigen. 

Art 4: tekstuele aanpassing. 

Art 4, lid 5: nieuw lid: regelt de rol van de bestuurscommissie in de planning en control 
systematiek. 

Art 5: tekstueel aangepast. 

Art 6: tekstuele aanpassingen omdat het gaat over een modulespecifieke DVO. 

Art 7, lid 1, sub a: de verwijzing bijlage financiële verdeling is verwijderd en is geregeld in de 
begroting. 

Art 7, lid 2: tekstuele aanpassing. 

Bijlage 3 (Werkgeversservicepunt) 

Art 1: begripsbepaling aangepast. 

Art 3: tekstuele aanpassing. 

Art 4: tekstuele aanpassing. 

Art 5: tekstueel aangepast. 

Art 6: tekstuele aanpassingen omdat het gaat over een modulespecifieke DVO. 

 
 


