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Geadviseerd besluit

De navolgende zienswijze in te dienen.

De raad van de gemeente Renkum wenst kenbaar te maken dat hij 

 kennis genomen hebbende van de begroting MGR 2018; 

 rekening houdende met de wijzigingen die de regeling ondergaat, waaronder de modulen 

Onderwijs en Werkgevers Servicepunt die aan de regeling worden toegevoegd;

tijdig en volledig op de hoogte gesteld dient te worden voor het indienen van een zienswijze, bij 

iedere wijziging die van grote invloed is op de begroting van de MGR en dan met name wenst te 

zien dat rekening is gehouden met de uitgangspunten van verdeling van de kosten waarin zichtbaar 

is dat deze worden toegerekend aan de modulen waartoe zij behoren en aan de gemeenten die 

daaraan deelnemen.

Toelichting op beslispunten
De nu voorliggende begroting van de MGR beperkt zich tot die activiteiten en die module die nu 

onderdeel uitmaakt van de regeling. Pas als de nieuwe modules zijn toegevoegd kan de begroting 

worden aangepast op de financiële efecten daarvan.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakte over het toedelen van kosten aan die modules waaronder ze 

vallen en ook over de verdeling van deze kosten aan de deelnemende gemeenten. Datzelfde geldt 

voor de overkoepelende kosten die gemaakt moeten worden. 

Omdat onze gemeente slechts aan twee modules deelneemt, op het moment dat de regeling is 

gewijzigd en het college daarover een besluit heeft genomen, is het noodzaak om de 

kostentoedeling goed te bewaken. 

Beoogd efect
Het indienen van een zienswijze op de nu voorliggende begroting heeft tot doel een duidelijk 

signaal af te geven in de richting van zowel de regio als ook de directie van de MGR, zodat ook zij 

zich zullen inspannen om alle kosten helder en inzichtelijk toe te delen aan de deelnemende 

gemeenten, conform de afspraken die hierover zijn gemaakt.
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Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen

De gemeentewet

De regiovisie sociaal domein (2015)

De kadernota sociaal domein

BBV

Argumenten

Het indienen van uw zienswijze heeft tot doel te laten zien dat u specifiek aandacht zal besteden 

aan de wijze waarop in de begroting de kosten worden gepresenteerd en toegedeeld. Het geeft het 

signaal af dat u hieraan bijzonder veel waarde hecht en het navolgen van de afspraken als basis 

voorwaarde ziet voor deelname aan de regeling.

Naarmate er meer modules worden toegevoegd aan de regeling nemen de mogelijkheden dat 

onzuiverheden voorkomen toe. U geeft aan hierop scherp te zullen toezien.

Kanttekeningen
Het deelnemen aan  een gemeenschappelijke regeling kent naast alle afspraken die gemaakt 

kunnen worden ook het element van vertrouwen. Dit vertrouwen is weliswaar uitgangspunt van 

samenwerking, maar erop toezien dat afspraken worden nagekomen doet daar niet aan af.

Draagvlak
De afspraken die zijn gemaakt inzake toedeling van kosten binnen de regeling.

Aanpak/Uitvoering
Uw zienswijze zal aan het bestuur van de MGR schriftelijk worden kenbaar gemaakt.

Communicatie
Indien uw zienswijze toelichting behoeft dan kunnen wij hierin voorzien in het AB.

Financiële consequenties
Het indienen van een zienswijze op de begroting zelf, heeft  op zich geen financiële gevolgen.

Hieronder worden de gevolgen van de voorliggende begroting toegelicht.

De kosten die gepaard gaan met de basistaken van de MGR (niet vallend onder een 

samenwerkingsmodule) worden verrekend naar rato van het inwonertal per deelnemende 

gemeente. De dienstverlening binnen de samenwerkingsmodule Onderwijszaken is opgeknipt in 

sub-modules (artikel 7 van de samenwerkingsmodule). Er wordt op het niveau van sub-modules 

afgerekend, zodat alleen wordt betaald voor een sub-module op het moment dat een gemeente 

daar ook daadwerkelijk aan deelneemt. Gemeenten zijn alleen aansprakelijk voor de modules 

waaraan zij deelnemen. Voor de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt is als basis de 

‘lean and mean’ dienstverlening van het Werkgeversservicepunt genomen. Voor eventuele 

aanvullende dienstverlening worden bilateraal aanvullende afspraken gemaakt tussen een 

gemeente en de samenwerkingsmodule Werkgeversservicepunt, waarbij de kosten van de 

dienstverlening volledig voor rekening van de opdrachtgevende gemeente(n) komen.

Onderwerp

zienswijze begroting 2018 MGR

Datum Kenmerk Pagina

18 september 2017 34515 2 van 3



Voorstel aan de raad

De bijdrage van Renkum is in de ontwerp meerjarenbegroting 2018-2021 als volgt opgenomen:

Aangepaste MGR Begroting september 2017 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Module 1; Inkoop 62 56 57 59 60

Onvoorzien 1 2 2 2 2

MGR beheer 13 14 14 14 14

Totaal 76 72 73 75 76

% beheer t.o.v. inkoop + onvoorzien 21% 24% 24% 23% 23%

Deze bedragen zijn in de meerjarenbegroting verwerkt binnen programma 1 product 2 

transformatie sociaal domein.

Er zijn in de MGR ontwerpbegroting nog geen bedragen opgenomen voor een submodule van 

samenwerkingsmodule Onderwijszaken. Hierboven is reeds aangegeven dat we er van uitgaan dat 

deze kosten niet meer bedragen dan het bestaande meerjarig gemeentelijk budget. 

In de beheerskosten is rekening gehouden met transitiekosten voor WSP en onderwijszaken. Als 

beide modules instromen zullen de transitiekosten daar worden opgenomen. Dat betekent mogelijk 

een klein voordeel. In de begroting is geen rekening gehouden met de modules zelf. Deze worden 

op een later tijdstip opgenomen en voor uw zienswijze aangeboden. Voor onze gemeente is 

daarvan de module Onderwijszaken relevant. De gevolgen van deze module voor onze gemeente 

zijn niet anders dan de gevolgen die wij nu vanuit het GRO kennen.

Juridische consequenties
Het indienen van een zienswijze heeft geen directe juridische gevolgen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Efect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven 
U kunt ervoor kiezen om geen zienswijze in te dienen of de tekst van de zienswijze naar uw inzicht 

aan te passen.
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