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zienswijze begroting MGR SD CG

Geacht Bestuur,
U heeft ons om een zienswijze gevraagd inzake de door u voorgelegde begroting 2018 van de
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (verder MGR).
Wij voldoen aan uw verzoek en geven u het volgende mee.
De ontwikkelingen rondom de MGR volgen elkaar in rap tempo op. Ook bestuurlijk is er vaak sprake
van druk op het nemen van besluiten, omdat deze besluiten noodzakelijkerwijs tijdig genomen
moeten worden zodat andere ontwikkelingen niet stagneren. Wij realiseren ons dat de koninklijke
weg van besluitvorming een lange is. Daarom hebben wij begrip voor de gang van zaken.
Wij hebben vastgesteld dat de begroting voor 2018 van de MGR met enige regelmaat bijgesteld
moet worden op basis van de ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht inzake de reel te maken
kosten voor uitvoering alsmede door de voorgenomen toevoeging van modules aan de regeling.
Omdat onze gemeente alleen deelnemer is aan de module inkoop sociaal domein en voornemens is
slechts partieel deel te nemen aan de module onderwijszaken, zullen wij de financiële vertaling van
het toevoegen van modules nauwgezet volgen. Wij zullen er met name op toezien dat de afspraken
die zijn gemaakt inzake verdeling van lasten ook conform gevolgd worden en er geen verevening
plaatsvindt.
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