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Vanuit de MGR is de wens gekomen de gemeenschappelijke regeling zo aan te passen dat het 

mogelijk wordt om een bestemmingsreserve te vormen. Het betreft hier de wijziging van de 

regeling en daarvoor moet aan de raden hun toestemming worden gevraagd. Indien 2/3 van de 

raden toestemming verleent, wordt de regeling aangepast.

De MGR stelt wijziging voor van artikel 29

Lid 7 van artikel 29 bepaalt dat als er een batig saldo in enig exploitatiejaar ontstaat, het AB kan 
besluiten dit saldo toe te voegen aan een bestemmingsreserve in plaats van het te laten terugvloeien 
naar de deelnemende gemeenten. Het AB hoeft dit niet te doen. Dit is dan ook een zogenaamde 
“ kan-bepaling “.

Bestemmingsreserve per module
Iedere module heeft zijn eigen Bestuurscommissie (BC) waarin de inhoudelijke wethouders van de 
gemeenten die deelnemen aan die module zitting hebben. Deze BC brengt bindend advies uit aan het 
AB over de jaarstukken. Als er binnen een module geld overblijft adviseert de BC aan het AB of zij dit 
in een reserve gestort willen zien of niet. Die reserve blijft dan voor de module beschikbaar waar het 
overschot is ontstaan. 

Wij nemen deel aan de module inkoop en de module onderwijszaken. Wij dragen alleen de kosten 
voor de beheerorganisatie gerelateerd aan de module inkoop en die van de module inkoop zelf. Deze 
kosten betreffen uitvoering van diensten en de overhead (zoals ICT, huisvesting enz.). De omvang en 
de kosten hiervan worden begroot. Jaarlijks wordt u de ontwerpbegroting toegezonden  waarop u 
een zienswijze kunt indienen. Als er geld overblijft in deze module is dat automatisch het restant van 
een post uit de begroting. Er zijn geen andere inkomsten waaruit een positief saldo in deze module 
kan ontstaan. Deze middelen kunnen dus in zijn geheel als bestemminsreserve worden opgenomen 
indien de BC het AB zo adviseert en het AB bij meerderheid van stemmen zo besluit. 

De kans dat er over een jaar geld overblijft uit de module inkoop is klein. Dat gebeurt eigenlijk alleen 
als er minder is uitgevoerd dan geraamd. Dat is in 2017 gebeurd, omdat een aantal activiteiten in 
2017 niet uitgevoerd konden worden bij het inrichten van de module. Toen is voorgesteld om die 
middelen mee te nemen naar 2018, waarbij dus het ontbreken van de mogelijkheid om een 
bestemmingsreserve te hebben aan het licht is gekomen.

Als er geld overblijft uit de beheerorganisatie dan brengt het dagelijks bestuur daarover een advies 
uit aan het AB. 


