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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 ontwerpbegroting en uitvoeringsplan 2023 van de Modulair Gemeenschappelijke 

Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR).

Toelichting op beslispunten
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) worden de raden van de 

gemeenten die aangesloten zijn bij de MGR in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de 

ontwerpbegroting en het uitvoeringsplan 2023 en kunnen zij hierop hun zienswijze meegeven aan 

het Algemeen Bestuur (AB), zodat daarmee in de vaststelling rekening gehouden kan worden. 

Er liggen voor 2023 geen beleidswijzigingen voor en evenmin wijkt de begroting af van de te 

verwachten toename op kosten waarop het zinvol is een zienswijze te geven. Daarom wordt u 

geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen hiervan.

Beoogd effect
Het beoogd effect van het indienen van een zienswijze is om invloed uit te oefenen op de ontwerp 

begroting zodat uw zienswijze meegenomen kan worden met de vaststelling. Het bestuur van de 

regeling stelt een nota op waarin zij de zienswijzen opnemen en aangeven wat zij hiermee doen.

Een zienswijze leidt niet automatisch tot aanpassing. Bij de overwegingen wordt rekening gehouden 

met alle deelnemende gemeenten. Bij stemming geldt een meerderheid van 2/3 stemmen van het 

bestuur.

Kader
Op 1 april 2017 is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland 

(MGRsdcg) van start gegaan met één module, de module Inkoop. Vanaf 1 januari 2018 zijn de 

modules Onderwijs en WSP (werkgevers service punt) onder de MGR gebracht. Per 1 januari 2019 is 

ook de module Werkgeverschap SW (sociale werkplaats) onder de MGR gebracht. Onze gemeente 

neemt deel in de modulen Inkoop en Onderwijs.
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Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de MGR de 

ontwerp begroting aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze.

De jaarstukken 2021 worden u conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter kennisname 

aangeboden. 

Argumenten
Omdat er geen sprake is van een wijziging van beleid of een afwijking van de te verwachtte 

omvang van de begroting wordt u geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot 

het indienen van een zienswijze. 

Kanttekeningen
Geen 

Draagvlak
Alle commissies van de modulen hebben ingestemd met de specifieke begrotingen per module. Het 

AB heeft op 25 maart ingestemd met de ontwerp begroting ter verzending aan de raden conform 

artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

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

Communicatie
Er is geen verder communicatie nodig.

Financiële consequenties
Realisatie en begroot door MGR als inbreng gemeente Renkum    

Modules 2021 2022 2022 2023  

 realisatie primitief aangepast begroot  

Inkoop  €      111.609  €      112.812  €      121.516  €      123.975  

Beheer  €        24.764  €        25.831  €        25.831  €        31.915  * 

Subtotaal  €      136.373  €      138.643  €      147.347  €      155.890  

Onderwijs  €        88.808  €        91.900  €        93.473  €        89.915  

Totaal  €      225.181  €      230.543  €      240.820  €      245.805  

      

financieel kader gemeente Renkum      

1H Inkoop en beheer  €      137.108  €      138.612  €      138.612  €      138.612  

1B Leerplicht  €        91.100  €        91.900  €        91.900  €        91.900  

Totaal voorschot/dekking  €      228.208  €      230.512  €      230.512  €      230.512  

      

Surplus (-) of  tekort (+  €         -3.027  €               31  €        10.308  €        15.293  

  VJN 2022  afrondingen  VJN 2022  VJN 2022  

      

vjn; dekking uit stelpst l/p    €          7.198   €        13.313   

vjn; boekingen met resultaat  €         -3.027   €          3.110   €          1.980   

*Stijging is voornamelijk te wijten aan het verhogen van het opleidingsbudget naar 2% van 

de loonsom en dit onder te brengen bij deze module, conform de afspraken die in het AB zijn gemaakt.
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-De jaarrekening toont een incidenteel voordeel van € 3.027;
-Op basis van septembercirculaire 2021 zijn de volgende indexeringen van toepassing;

Dat betekent dat een groot deel van gestegen kosten betrekking hebben op loon- en/of 
prijscompensatie. Het geheel van meerjarige aanpassing is hierboven aangegeven.

De financiële gevolgen worden in de voorjaarnota verwerkt.

Juridische consequenties
Uw besluit heeft geen juridische consequenties.

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 tot het opstellen en indienen van een zienswijze. 
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