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Geadviseerd besluit
1.

toestemming te geven aan het college om te besluiten tot het wijzigen van de regeling MGR
volgens de geel gemarkeerde tekst van de bijlage: te wijzigen regeling MGR (bijlage);

2.

geen gebruik te maken van de gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen ten

3.

aanzien van de instelling van een nieuw te vormen bestuurscommissies;
geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze op de door deze veranderingen
gewijzigde begroting 2022;

Toelichting op beslispunten
Voorliggend voorstel heeft geen financiële consequenties voor onze gemeente. Qua inkoop
(aanbesteding) voor inburgering zijn wij gericht op de arbeidsmarktregio Food Valley en nemen op
deze wijze deel aan inkoop van leerroutes en aanverwant.
Omdat de Wet inburgering de opdracht voor inburgering weer bij gemeenten legt heeft het RPO
Participatie het AB MGR verzocht om het contractmanagement voor inburgeringstrajecten door de
MGR uit te laten voeren. De MGR staat hier positief tegenover maar hiervoor is een wijziging van de
regeling nodig. Deze wijziging is nu voorliggend. Om de regeling te kunnen wijzigingen dienen de
deelnemende colleges hiertoe te besluiten. Zij kunnen pas dan daartoe besluiten nadat zij van hun
raden toestemming hebben gevraagd en gekregen.
Ten aanzien van het instellen van bestuurscommissies worden de raden uitgenodigd tot het
kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen. Omdat gemeente Renkum niet deelneemt
aan de nieuwe module stellen wij u voor geen gebruik te maken van het indienen van een
zienswijze.
Begrotingen worden in concept en bij voorgenomen wijzigingen voorgelegd voor het indienen van
De nieuwe module wordt meegenomen in de reguliere planning en controlcyclus.

Beoogd effect
Door de wijziging van de regeling is het mogelijk dat inburgering voor de 9 aan WSW deelnemende
gemeenten van de MGR deze nieuwe opdracht gaan uitvoeren.
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Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Governance MGR sociaal domen centraal Gelderland (MGR)

Argumenten
Beslispunt 1
Directe aanleiding voor de wijziging van de regeling is het verzoek van 9 deelnemende gemeenten
aan de MGR op het terrein van participatie om het contractmanagement van de
inburgeringstrajecten uit te voeren.
Omdat dit een nieuwe opdracht is die ondergebracht wordt in een nieuwe samenwerkingsmodule
moet de regeling gewijzigd worden.
Daarbij heeft het bestuur van de MGR gekeken naar de wijze waarop deze nieuwe module zou
kunnen worden ingebed in de governance van de MGR, passend bij de gedachte van vergroten van
de kruisbestuiving en integraliteit binnen het sociale domein, transparante advisering, uitvoering en
verantwoording en beperken van de bestuurlijke drukte.
Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing in de governance waarin niet meer wordt uitgegaan van
strak gescheiden modules, maar wordt gewerkt vanuit de samenhangende programma’s Zorg,
Onderwijs en Participatie, om recht te doen aan de kruisbestuiving en integraliteit, zoals hierboven
aangegeven. De huidige bestuurscommissies komen te vervallen. Daarvoor in de plaats worden drie
bestuurscommissies nieuw gevormd, elk voor een programma. Één bestuurscommissie kan daardoor
verantwoordelijk kan zijn voor meerdere samenwerkingsmodules. Dit is zo in de regeling aangepast
die nu voorligt. Daarmee is de MGR ook qua governance op eventuele nieuwe opdrachten van
gemeenten voorbereid.
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Daarnaast zijn gelijktijdig een aantal andere noodzakelijke formele wijzigingen ingebracht (in de
bijlage geel gemarkeerd?. Dit betreft met name aanpassing van het artikel over archivering, de
benaming van modules en het takenpakket van het WSP dat nu aansluit bij de herijking van de
opdracht, mede in het kader van de wet SUWI.
In het kort betreffen de wijzigingen het volgende:

-

-

nieuwe module Contractmanagement Inburgeringstrajecten (eerste aanleiding);
kleine wijziging in de governance, door te spreken van drie Programma’s Zorg, Onderwijs en
Participatie met ieder één bestuurscommissie;
wijziging van artikel over archivering, waarbij ook ruimte is voor archivering van
gemandateerde taken. Afspraken hierover zullen in een addendum bij de nieuwe DVO’s
worden opgenomen. Hierover vinden gesprekken plaats met de deelnemende gemeenten op
niveau van informatiebeheer, DIV en archief en met het Gelders Archief;
overhevelen van afspraken over bestuurscommissies vanuit de regeling en bijlage van de
regeling naar het instellingsbesluit van de bestuurscommissies;
wijziging van benaming van module Inkoop in Inkoop zorg en module Onderwijszaken in
module RBL.

Beslispunt 2
De bestaande bestuurscommissies worden vervangen door bestuurscommissies die passen bij de
drie programma’s Zorg, Onderwijs en Participatie. De bevoegdheid tot het instellen van deze
bestuurscommissies ligt bij het bestuur van de MGR. Op grond van de Wgr wordt u uitgenodigd tot
het uiten van wensen en bedenkingen op het voornemen tot de instelling van deze drie
bestuurscommissies. Wij adviseren u om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid omdat er
aan de werkwijze van het bestuur van de MGR niets verandert.
Beslispunt 3
Als gevolg van de toevoeging van inburgering bij contracten en contractbeheer nemen de
werkzaamheden toe hetgeen gevolgen heeft voor de vastgesteld begroting 2022, die passend
gewijzigd wordt. Deze wijziging heeft voor onze gemeente geen gevolgen omdat onze gemeente
niet deelneemt aan inkoop inburgering. Wij beleggen deze inkoop via Food Valley. Daarom stellen
wij u voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de
aangepaste begroting 2022.

Kanttekeningen
Wanneer tenminste twee derde van de 11 colleges van de deelnemende gemeenten besluiten tot
wijziging van de regeling (na toestemming van hun raden), kan de regeling MGR worden gewijzigd.

Draagvlak
Het is de wens van de negen aan WSW deelnemende gemeenten om de regeling aan te passen
zodat inburgering kan worden toegevoegd.
Juridisch zijn de te ondernemen stappen conform de Wgr.
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Het besluit tot deelname aan de nieuwe samenwerkingsmodule wordt vastgelegd in een DVO
tussen de gemeente en de MGR, waarna het college een mandaatbesluit neemt.
De kosten voor deze uitvoering zijn met het RPO Participatie en de bestuurscommissie Participatie
en het algemeen bestuur besloten en zullen opgenomen worden in een wijziging van de begroting
voor 2022 van de MGR. De incidentele voorbereidende kosten in 2021 worden eind 2021 door de
MGR gefactureerd aan de deelnemende gemeenten.
Na uw besluit wordt uw college voorgesteld om in te stemmen met de wijziging.

Communicatie
Met inachtneming van eventuele wensen en bedenkingen van de ra(a)d(en) wordt een
bestuurscommissie Participatie ingesteld door het AB van december.
Het AB wordt schriftelijk geïnformeerd van het besluit van uw raad inzake het kenbaar maken van
wensen en bedenkingen ten aanzien van een in te stellen bestuurscommissie en tevens inzake het
indienen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2022.
Bij een besluit van twee derde van de colleges van de deelnemende gemeenten tot wijziging van
de regeling kan het AB in december besluiten de gewijzigde regeling vast te stellen. Daarna kan de
gewijzigde regeling door gemeente Arnhem gepubliceerd worden op overheid.nl.

Financiële consequenties
Geen.
De gemeente Renkum is qua inkoop (aanbesteding) voor inburgering gericht op de
arbeidsmarktregio Food Valley en neemt op deze wijze deel aan inkoop van leerroutes en
aanverwant.

Juridische consequenties
Na bekendmaking van de gewijzigde regeling luidt de regeling zoals voorgesteld.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven
Van het advies kan worden afgeweken, maar gezien de strekking van het voorstel en de positie van
onze gemeente dit is niet voor de hand liggend.
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