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Aanwezig

Algemeen bestuur MGR SDCG
Johannes Goossen, voorzitter Wethouder Duiven
Theo Kampschreur, wethouder Westervoort
Dorus Klomberg, wethouder Rheden
Nanne van Dellen, wethouder Zevenaar
Birgit van Veldhuizen wethouder Doesburg
Wijnte Hol, wethouder Overbetuwe
Marike Albricht, wethouder Rozendaal
Ineke Knuiman, wethouder Duiven, voorzitter bestuurscommissie Onderwijs
Rob Raaijman, wethouder Westervoort, voorzitter bestuurscommissie WSP
Ronald Haverkamp, wethouder Rheden, voorzitter bestuurscommissie WgSW
Anton Logemann, wethouder Rozendaal, voorzitter bestuurscommissie Inkoop
Hermien Wiselius, directeur/ secretaris MGR
Jan Rob van Leeuwen controller MGR
Yvonne Hazelaar, Accountmanager Arnhem
Reinier Gosselink, accountant bureau Stolwijk Kelderman agendapunt 5
Hester de Feiter, accountant bureau Stolwijk Kelderman
Janny Kuipers, agendapunt 5, 6 en 7
Linda Blok, managementassistente MGR (notulen)

Afwezig

:

Helga Witjes, wethouder Lingewaard
Lara de Brito, wethouder Wageningen
Ronald Paping, wethouder Arnhem
Marinka Mulder, wethouder Renkum

Datum

:

21 maart 2019

Plaats

:

Gemeentehuis Westervoort, vergaderzaal 4

1.

Opening en vaststelling agenda
Johannes Goossen opent de vergadering.
Er zijn afmeldingen van Lara de Brito (Wageningen), Ronald Paping (Arnhem), Marinka Mulder
(Renkum) en Helga Witjes (Lingewaard). Een aantal van hen heeft schriftelijk een inbreng
gegeven die bij de betreffende agendapunten zal worden ingebracht.
Dat betekent dat er zeven AB leden aanwezig zijn. Dit zijn voldoende deelnemers om geldige
besluiten te kunnen nemen.
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Johannes verwelkomt Reinier Gosselink en Hester de Feiter, accountants van Stolwijk
Kelderman. Tevens welkom aan de voorzitters van de bestuurscommissies.
Agenda punt 5 zal als eerste worden behandeld in verband met de aanwezigheid van de
accountants. Met deze wijziging is de agenda vastgesteld.
2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Brief gemeente Zevenaar Kaderbrief verbonden partij en reactie
Er is een ingekomen brief vanuit de gemeente Zevenaar ontvangen. Zij verzoeken een
kaderbrief op te nemen in het proces om de raad tijdig te informeren. Er is een reactie
gemaakt waarin aangegeven wordt welke stukken voor 1 april naar de raden komen
waarop zij hun zienswijze kunnen geven en dat er raadsbijeenkomsten worden gehouden
om de raad te informeren. Nanne van Dellen geeft namens Zevenaar dat nadrukkelijk
wordt gevraagd om een kaderbrief en verzoekt dit op te nemen in de werkwijze van de
MGR. Op verzoek zal hij zorgen voor een voorbeeld kaderbrief.
Marinka Mulder laat schriftelijk weten ook in Renkum de raad kritisch kijkt naar
verbonden partijen. Met name als het gaat om de punctualiteit van stukken . Zij hecht dan
ook grote waarde aan actieve betrokkenheid van raden.
Brief Provincie Gelderland begroting 2019
Het AB heeft kennisgenomen van deze ingekomen brief.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met gemeente Montferland. Het is niet wenselijk
dat er bij deze regio van de MGR een gehele regio wordt toegevoegd. De gemeente
Montferland vindt de structuur van onze regio interessant. Zij stellen deze structuur voor
aan de regio Achterhoek.

3.

Verslagen
Het conceptverslag AB van 16 januari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld

4.

Vaststellen controleprotocol
Het AB stelt het controleprotocol vast.

5.

Jaarrekening 2018
Presentatie voorzitters bestuurscommissies bij adviezen bij jaarverslag en jaarrekening met
vooruitblik op planvorming en begroting 2019 en 2020
De voorzitters van de bestuurscommissies geven een toelichting bij het jaarverslag en de
jaarrekening, het uitvoeringsprogramma 2020 en de begroting aan de hand van presentatie.
Voor de module Inkoop wordt een geheel nieuwe contractering voorbereid ais vorm van
nieuwe aanbesteding. Er wordt een slag gemaakt in het vereenvoudigen van diensten en
meer kwaliteitsvereisten aan de voorkant. Dit zal leiden tot minder aanbieders en minder
contracten. Men wil dichter aansluiten bij de verwijzers.
De bestuurscommissie Inkoop heeft positief advies gegeven op de concept jaarcijfers en de
begrotingen. 2018 is met een positief saldo afgerond. Dit leidt tot terugbetaling aan
gemeenten. Voor 2019 zijn extra kosten voorzien, die opgevangen kunnen worden in de
reeds vastgestelde begroting. Het is mogelijk gebleken om voor 2020 de 0 lijn te hanteren en
de loonstijging en andere verhogingen in de begroting op te kunnen vangen.
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De module Onderwijs bestaat uit 2 onderdelen, leerplicht en RMC voortijdig schoolverlaten.
Er wordt toegelicht welke werkzaamheden horen bij de curatieve taken en welke bij de
preventieve taken. Gemeenten betalen niet aan het onderdeel RMC. Dit onderdeel wordt
gefinancierd vanuit het rijksbudget dat centrumgemeenten ontvangen. De werkzaamheden in
het kader van leerplicht worden door de 7 participerende gemeente betaald. In 2018 zijn er
extra bijdragen van RMC ontvangen voor extra werkzaamheden en hogere kosten. Er is een
klein positief resultaat ontstaan voor leerplicht. De bestuurscommissie stelt voor deze mee te
nemen in de begroting 2019, naast een structurele verhoging. Ook voor 2020 is, zoals vorig
jaar reeds aangegeven sprake van een verhoging van de bijdrage voor leerplicht voorgesteld.
De module WSP heeft een turbulent jaar gehad met wisseling op managementniveau.
De resultaten van 2018 geven aan dat er meer plaatsingen waren dan verwacht waardoor er
een besparing is opgetreden bij gemeenten. De module WSP is op een positiefsaldo
uitgekomen. De bestuurscommissie stelt voor deze middelen in 2019 op te nemen in de
begrotingswijziging omdat dit overlopende posten betreft. De voorzitter van de
bestuurscommissie dankt de medewerkers van de module WSP voor de inzet en behaalde
resultaten.
Bespreking jaarverslag en jaarrekening, accountantsverslag met reactie en controleverklaring
Reinier Gosselink geeft een samenvatting van het accountantsverslag.
Het is voor de tweede maal dat Stolwijk Kelderman de jaarstukken van de MGR heeft
gecontroleerd. De accountant heeft een goedkeurende verklaring kunnen afgeven. Er zijn
geen resterende controleverschillen geconstateerd. De continuïteit van de organisatie is ook
beoordeeld.
De financiële administratie kwam in 2018 wat laat op gang waardoor het controleproces
moeizaam verliep. De accountant geeft een toelichting bij een aantal aandachtspunten uit het
accountantsverslag.
De directie heeft een reactie gegeven op deze bevindingen. Dit vormt een actieplan voor de
komende periode waarover gerapporteerd wordt aan het DB.
De accountant staat achter deze reactie van de directie.
Besluit: Het AB besluit de jaarstukken met het accountantsverslag en de controleverklaring
ter informatie naar de raden te sturen.
6.

Gewijzigde begroting 2019
De begrotingswijziging 2019 betreft de toevoeging van de nieuwe module Werkgeverschap
SW, een verhoging van de begroting van de module Onderwijszaken en een incidentele
verhoging van de begroting van de module WSP.
Besluit: Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de gewijzigde
begroting 2019 en de uitwerking hiervan in de begrotingswijziging 2019 en besluit om deze
gewijzigde begroting voor zienswijze naar de raden te sturen.

7.

Uitvoeringsplan 2020-2023
Het uitvoeringplan is in de vergadering van december 2018 besproken. De
bestuurscommissies hebben geen wijzigingen meer voorgesteld.
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Marinka Mulder laat weten dat Renkum akkoord gaat. Daarbij benadrukt ze dat een
doestelling is de samenhang tussen de modules te versterken, waardoor er meerwaarde
ontstaat. Dit kan niet betekenen dat dit leidt tot budgettaire samenhang.
Dit wordt bevestigd. Er wordt per module begroot en afgerekend.
Besluit: Het AB neemt kennis van het concept uitvoeringsplan 2020-2023 en gaat akkoord
met het doorgeleiden van het uitvoeringsplan 2020-2023 naar de raden voor zienswijze.
8.

Uitvoeringsprogramma 2020
Besluit: Het AB neemt kennis van het concept uitvoeringsprogramma 2020 en gaat akkoord
om dit door te geleiden naar de raden voor zienswijze. Voor wat betreft het onderdeel 'wat
mag het kosten' wordt het besluit van het AB bij punt 9 verwerkt.

9.

Ontwerp Meerjarenbegroting 2020-2023
De voorzitter geeft de inbreng van Helga Witjes weer. Zij geeft aan dat ze ziet dat het DB
heeft voorgesteld om de 0-lijn te hanteren terwijl er een eerder AB-besluit is genomen voor
prijsindex conform de septembercirculaire. Als de 0-lijn wordt gehanteerd voor dit jaar moet
wel duidelijk zijn dat het nu eenmalig is en niet structureel.
Daarnaast heeft ze een vraag over de governance. Ze vraagt zich af of het wel juist is dat het
DB een voorstel voorlegt aan het AB die sterk afwijkt van de adviezen van de
bestuurscommissie? Hierover is in het AB in het verleden al vaker over gesproken. Ze stelt
voor dat het wellicht goed is dat iemand van de governancewerkgroep van
gemeentesecretarissen nog even goed kijkt hoe we hier zuiver mee om kunnen gaan.
Ronald Paping heeft ook een schriftelijke inbreng: Het Arnhemse gemeentebestuur moet gedwongen door financieel zwaar weer- scherp aan de wind varen. Daarom is het zeer
teleurstellend te moeten constateren dat bij de onderwijsmodule slechts een geringe
besparing is aangedragen.
Bekend met het advies van de Bestuurscommissie Onderwijszaken wordt voor dit moment in
de AB-vergadering ingestemd met het geformuleerde concept-besluit. Met dien verstande
dat Arnhem aantekent dat hieraan de voorwaarde wordt verbonden dat er vanaf 2021 binnen
deze module verder gezocht moet worden naar bezuinigingsmogelijkheden.
AB leden geven een compliment voor de module inkoop en WSP dat het hen is gelukt het
advies van het DB van de 0-lijn aan te houden. Dit geldt ook voor MGR beheer. In de
risicoparagraaf zijn wel een aantal voorbehouden opgenomen.
Daarbij wordt de opmerking van Helga Witjes meegenomen dat het toepassen van de 0 lijn
eenmalig is.
Wat betreft de begroting van de module WG SW is de toelichting die gegeven wordt duidelijk.
De voorzitter legt het voorstel voor de module Onderwijszaken voor, waarbij het DB een
afwijkend advies heeft gegeven om in deze begroting geen vervanging bij ziekte op te nemen,
evenals incidentele kosten van VGGM.
AB leden geven aan dat het duidelijk moet zijn dat als deze kosten aan de voorkant niet
meegenomen worden in de begroting dit achteraf kan leiden tot overschrijding van de
begroting en een hogere bijdrage voor deelnemende gemeenten. Dit geldt voor alle modules
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omdat de MGR geen eigen reserve heeft.
AB leden kunnen in meerderheid instemmen met het advies van het DB om op dit punt af te
wijken van het voorstel van de bestuurscommissie.
Dorus Klomberg geeft aan dat de gemeente Rheden niet kan instemmen met de
meerjarenbegroting. Zij willen al in 2020 een bezuiniging zien in de begroting zodat geen
hogere gemeentelijke bijdrage nodig is. Ineke Knuiman geeft als voorzitter van de
bestuurscommissie geen ruimte in de begroting heeft gevonden. De kosten zitten in de
personele bezetting en de DVO's met de gemeente Arnhem en de Connectie. Ook is het nodig
om een budget te hebben voor opleidingskosten. De omvang van de preventietaken is ook
heel beperkt qua personele bezetting.
Theo Kampscheur geeft aan dat er wellicht wat mogelijk is in de huisvestingskosten omdat
deze relatief hoog lijken te zijn voor de module Onderwijszaken tov de andere modules.
Besluit: Het AB gaat akkoord met het doorgeleiding van de ontwerp meerjarenbegroting naar
de raden voor zienswijze waarbij de begroting voor de module Onderwijszaken voor 2020
wordt aangepast op basis van het advies van het DB.
Vanaf 2021 wordt er aan de module Onderwijszaken een bezuinigingsopdracht meegegeven.
10.

Update onderbrengen overige taken WG SW
Ronald Haverkamp geeft als voorzitter van de bestuurscommissie WG SW een toelichting bij
deze memo. Deze is in het DB van Presikhaaf Bedrijven besproken. Het AB neemt kennis van
deze memo en laat zich in de vergadering van 27 juni verder informeren.

11.

Module Inkoop nieuwe inschrijving en contractering per 1 juli 2020
De Memo is ter informatie. Daarbij wordt opgemerkt dat de gemeente Zevenaar een
voorbehoud heeft gemaakt op dit besluit van de bestuurscommissie.
Het AB neemt kennis van het voornemen om nieuw te gaan contracteren met eventuele
wijzigingen in submodules.

12.

Communicatie met colleges en raden
Met de accountmanagers wordt er gewerkt aan een voorbeeld college- en raadsvoorstel. De
zienswijzen moeten voor 1 juni bij het DB van de MGR binnen zijn om tijdig te verwerken in
een reactienota.
Medio mei worden er twee raadsbijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten over
2018 en de plannen voor 2019 en 2020 worden toegelicht. Bij de MGR bijeenkomst wordt
Scalabor ook betrokken, zodat er een integraal verhaal neergezet kan worden voor wat
betreft het werkgeverschap SW . Wij zijn hiervoor uitgenodigd bij Scalabor.
Er volgt een nieuwsbrief naar de raden als de besluitvorming is afgerond.

13.

Rondvraag
Wethouder Kampschreur van de gemeente Westervoort heeft behoefte aan de duidelijke
rolverdeling binnen de module WSP en de eigen sociale diensten als het gaat om re-integratie
opdrachten van mensen. Dit wordt intern opgepakt.

14.

Sluiting
Johannes Goossen sluit de vergadering om 11.25 uur.
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Nr

Actielijst
Algemeen Bestuur MGR SDCG
Datum AB
Acties

A12

06-12-2018

Normenkader 2019 vaststellen

A13
A14

06-12-2018
21-03-2019

A15

21-03-2019

A16
A17

21-03-2019
21-03-2019

Tekenen DVO's MGR WgSW
Nanne van Dellen (wethouder Zevenaar)
stuurt een voorbeeldbrief van een
kaderbrief aan Hermien
De hoogte van de huisvestingskosten van
het RBL en eventueel andere modules
meenemen in toekomstige afwegingen.
Alert blijven op de governancestructuur.
Toelichting geven op rolverdeling tussen
sociale dienst van gemeente Westervoort
en module WSP

Nr.
B01

Datum AB
16-01-2019

B02

16-01-2019

B03

16-01-2019

B04

21-03-2019

B05

21-03-2019

B06

21-03-2019

B07

21-03-2019

B08

21-03-2019

B09

21-03-2019

Status

Gereed
voor
AB Oktober
2019

afgerond
afgerond

Loopt

Zie agenda
afgerond

BESLUITENLIJST
Algemeen Bestuur MGR SDCG
Besluit
Het AB besluit om naast het werkgeverschap van de SW medewerkers per
1-1-2019 ook enkele SW relevante debiteuren en crediteuren en
daarnaast enkele rechten en verplichtingen te weten Viola, Intratuin en
Mooieweg per 1 januari 2019 over te nemen, zoals opgenomen in de
activa en passiva overeenkomst
Het AB stemt in met het besluit fasering overgang onderdelen Presikhaaf
Bedrijven.
Het AB stemt in met de activa passiva overeenkomst van de module
Werkgeverschap SW.
Het AB stelt het controleprotocol vast
Het AB besluit de jaarstukken met het accountantsverslag en de
controleverklaring ter informatie naar de raden te sturen.
Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de
gewijzigde begroting 2019 en de uitwerking hiervan in de
begrotingswijziging 2019 en besluit om deze gewijzigde begroting voor
zienswijze naar de raden te sturen.
AB neemt kennis van het uitvoeringsplan 2020-2023 en gaat akkoord om
deze door te geleiden naar de raden.
AB neemt kennis van het uitvoeringsprogramma 2020 en gaat akkoord
om deze door te geleiden naar de raden.
Het AB gaat akkoord met het doorgeleiding van de ontwerp
meerjarenbegroting naar de raden voor zienswijze waarbij de begroting
voor de module Onderwijszaken voor 2020 wordt aangepast op basis van
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het advies van het DB.
Vanaf 2021 wordt er aan de module Onderwijszaken een
bezuinigingsopdracht meegeven____________________

H.H. Wiselius
secretaris
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