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Aan de gemeenteraad  

 

 

 

 

 

Datum Onderwerp 
11 mei 2015 MRA 

 

Geachte Raadsleden, 

 

Hierbij brengen wij u de volgende stukken van de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) ter 

kennis:  

 

1. Jaarrekening 2013. 

2. Begroting 2014, concept 7 oktober 2013. 

3  Jaarrekening 2014. 

4.  Begroting 2015. 

5. Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem, concept 

t.b.v. GO vergadering 20 maart 2015. 

6. Doorstart MRA als ORM: Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking 

Implementatienota, Versie 13-03-2015. 

 

Procedure  

In 2013 heeft het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) van de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 

besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem op te heffen en de 

MRA taken organisatorisch en financieel onder te brengen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem 

(ODRA). Op 18 december 2013 heeft u met deze opheffing ingestemd. Reden van dit besluit was dat 

het onwenselijk werd geacht om twee gemeenschappelijke regelingen te hebben voor regionale 

samenwerking op milieugebied. Wel werd het belang onderkend om de kennis- en overlegstructuur 

van de MRA voort te zetten. Om tot daadwerkelijke liquidatie over te kunnen gaan moet het GO van 

de MRA formeel nog de jaarstukken 2013 en 2014, en de begrotingen 2014 en 2015 vaststellen, 

alsmede het liquidatieplan. De conceptstukken en -begrotingen en het concept liquidatieplan zijn in 

het GO van 20 maart vastgesteld. Voordat de stukken definitief worden vastgesteld wordt u in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. U heeft hiervoor tot 5 juni 2015 de 

gelegenheid. De conceptstukken en –begrotingen en het concept liquidatieplan worden vervolgens, 

inclusief ingediende zienswijzen, op 12 juni 2015 ter vaststelling aan het GO aangeboden. Daarna 

worden de conceptstukken en –begrotingen en het concept liquidatieplan ter vaststelling naar 

gedeputeerde Staten van Gelderland verzonden. De feitelijke opheffing van de MRA kan dan op  
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1 januari 2016 een feit zijn. Voor een volledig beeld is de implementatienota ter kennisname 

bijgevoegd.  

 

Jaarrekening 2013, Begroting 2014, Jaarrekening 2014 en Begroting 2015. 

Voordat de MRA kan worden geliquideerd moeten de begrotingen en jaarstukken formeel zijn 

vastgesteld. Begrotingen en jaarstukken van de MRA kunnen pas worden vastgesteld als u de 

gelegenheid heeft gehad om daarover een zienswijze kenbaar te maken.  

Ten aanzien van de jaarrekeningen kan worden opgemerkt dat deze vaak moeilijk leesbaar zijn. 

Gezien de aanstaande liquidatie van de MRA lijkt het ons echter niet zinvol om hier nog een 

opmerking over te maken.  

Bij de raadsstukken over het opheffen van de MRA zat in een bijlage al een concept begroting 2014. 

De huidige concept begroting 2014 wijkt hier niet van af. Uit de begroting 2014 en de begroting 

2015 blijkt dat wij jaarlijks een bedrag van ongeveer €7.500 betalen voor de Regionale 

verkeersmilieukaart (Rvmk). Omdat de werkzaamheden ten aanzien van de Rvmk nog steeds 

hetzelfde zijn, is het logisch dat de bijdrage hiervoor gelijk blijft. Het overige bedrag van ongeveer 

€5.500 is een bijdrage voor het in stand houden van de vakberaden (geluid en lucht, klimaat, afval 

en bodem). Het is juist vanwege deze vakberaden dat er gestreefd wordt naar het voortzetten van 

MRA activiteiten. Omdat de voorliggende jaarstukken en begrotingen in lijn zijn met de budgetten 

die wij hiervoor beschikbaar hebben zien wij geen reden om ten aanzien van deze stukken een 

zienswijze in te dienen.  

 

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 

In het liquidatieplan wordt de boedelscheiding van de MRA geregeld. Rechten en verplichtingen 

(zowel materieel als financieel) gaan naar evenredigheid van de grootte naar de deelnemende 

gemeenten. Overigens is in 2014 al het grootste deel van de reserves van de MRA aan de gemeenten 

uitgekeerd. Voordat het liquidatieplan wordt vastgesteld wordt u in de gelegenheid gesteld om een 

zienswijze kenbaar te maken. Pas nadat het liquidatieplan in het GO is vastgesteld kan tot liquidatie 

worden overgegaan. Het voorliggende concept liquidatieplan voldoet om de liquidatie van de MRA 

uit te voeren. Wij zijn dan ook van mening dat het liquidatieplan geen aanleiding geeft tot het 

indienen van een zienswijze.  

 

De implementatienota  

De implementatienota regelt de incorporatie van de MRA in de ODRA. De nota schetst de hoofdlijnen 

van de nieuwe overlegstructuur (de Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking), de taken die 

worden overgedragen en van de samenwerking met de ODRA. Verdere uitwerking moet nog plaats 

vinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA drs. J.P. (Jean Paul) Gebben 
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Kopie aan: 

M. Huttinng, team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 

 

Bijlagen:  

Jaarrekening 2013, Begroting 2014, concept 7 oktober 2013, Jaarrekening 2014, Begroting 2015, Liquidatieplan 

Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem, concept t.b.v. GO vergadering 20 maart 2015, Doorstart MRA 

als ORM: Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking Implementatienota, Versie 13-03-2015. 


