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Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een 

zienswijze op de gewijzigde begroting 2021, en de geïntegreerde ontwerpbegroting 2022/MJB 2022-

2025 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR)

Toelichting op beslispunten
Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland 

van start gegaan. De regeling is getroffen tussen Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, 

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen en Zevenaar. De regeling heeft vier 

modulen (Inkoop, Onderwijszaken, WSW en ). Als gemeente zijn wij aangesloten op de module 

Inkoop en de module Onderwijszaken. 

Voor 2021 en 2022-2025 leggen wij u de (gewijzigde)begroting en planvorming voor alvorens deze 

worden vastgesteld door het algemeen bestuur, zodat u hiervan kennis kunt nemen.

Beoogd effect
Met de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op een ontwerpbegroting kunt u ten aanzien 

van wijzigingen in beleid, wel aldaar niet gepaard gaande met financiële effecten op de 

gemeentelijke begroting, uw mening kenbaar maken zodat deze kunnen worden verwerkt door het 

DB voordat het ontwerp door het AB wordt vastgesteld op 24 juni aanstaande.

Kader
8 weken voor de vaststelling van de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling, in casu 23 juni 2021, wordt de raad uitgenodigd tot het kennis 

nemen van de ontwerpbegroting en het hierop indienen van een zienswijze indien hij daartoe 

aanleiding ziet.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling neemt kennis van de zienswijzen van de 

raden van de aangesloten gemeenten en past daarop indien nodig de ontwerpbegroting aan. 

Tevens stelt het dagelijks bestuur een rapportage op van de ingediende zienswijzen en het effect 

hiervan voor het algemeen bestuur.



Voorstel aan de raad

Argumenten
Gezien het feit dat er geen sprake is van nieuw beleid en voor de gemeente Renkum geen andere 

(financiële) effecten te verwachten zijn op grond van de eerdere begrotingen en de uitvoering van 

de opgelegde taken, is er geen aanleiding om een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. 

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
In zijn vergadering van 25 maart jongstleden heeft het AB het ontwerp voor de begroting voor 

zienswijze vastgesteld.

Aanpak/Uitvoering
Het dagelijks bestuur van de MGR wordt van uw besluit op de hoogte gesteld.

Communicatie
Er is verder geen communicatie nodig.

Financiële consequenties
Jaarrekening 2020 verwerking in 2021

De lasten over 2020 zijn lager uitgevallen dan begroot, met onder meer als voorstel om €50.000 

toe te voegen aan de reserve RBL en € 50.000 toe te voegen een de reserve van de module inkoop, 

conform de gemaakte afspraak de reserve alleen te voeden uit batige saldi. Het verdere overschot 

van de module Inkoop stroomt terug naar de gemeenten. Voor Renkum is dat een bedrag van € 

7.984 die al gedeeltelijk is verwerkt in een lagere bevoorschotting op factuur.

Onderdeel begroot werkelijk saldo verwerkt retour

 
voorscho

t na vastst.

leerplicht 86.250 83.004 3.246 V 84.948 1.944

Inkoop en beheer 137.656 132.918 4.738 V 137.656 4.738

 223.906 215.922 7.984 V 222.604 6.682

   resultaat    

De Covid-19 uitbraak heeft op het functioneren van de MGR modulen geen effect gehad.

Meerjarenbegroting 2022-2025

In aansluiting bij de gewijzigde begroting 2021 en het uitvoeringsprogramma 2022 is een 

meerjarenbegroting gemaakt. Daarbij zijn uitgangspunten gehanteerd zoals vermeld in de MGR-

kaderbrief, waaronder de indexering op basis van de septembercirculaire 2020. 

Het totale effect voor onze bijdrage aan alle modules staat in onderstaand overzicht weergegeven.

Module Omschrijving Jaar 2021 jaar 2022

Leerplicht Heel MGR
1.704.00

0  
1.717.00

0

 Inbreng Renkum 91.100 91.900

 Budget is 102.048  102.048

Inkoop/beheer Heel MGR 1.949.00 1.979.00
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0 0

 Inbreng Renkum 137.108 138.612

 Budget is 137.108  137.108

De inbreng leerplicht is in 2021 gedaald door de toetreding van de gemeente Overbetuwe.

Juridische consequenties
Uw besluit heeft geen juridische gevolgen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven 
In afwijking van het advies kunt u besluiten om gebruik te maken van het indienen van een 

zienswijze.
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