Nieuwsbrief MGR SDCG voor de colleges en raden van de 11 gemeenten in
centraal Gelderland (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe,
Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar).

Samen, voor elkaar!
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein centraal Gelderland (hierna te noemen
MGR SDCG) bestaat sinds april 2017. Er is een bewuste keuze gemaakt voor een MGR. Wanneer gemeenten
deelnemen aan meerdere modules biedt de MGR de mogelijkheid de samenwerking tussen verschillende
terreinen binnen het sociaal domein verder te versterken. Bovendien zorgt een gebundelde
gemeenschappelijke regeling voor minder bestuurlijke drukte dan allerlei aparte regelingen.
In 2017 is gestart met de module Inkoop. Dit team regelt de inkoop, het contractmanagement en het
contractbeheer van maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg Jeugd, Wmo en activerend werk. Per 1
januari 2018 is de samenwerking binnen het sociaal domein in regio centraal Gelderland uitgebreid met twee
nieuwe modules op het gebied van Participatie en Onderwijs: Het Werkgeverservicepunt Midden-Gelderland
en Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre.
De MGR SDCG bestaat nu uit drie modules met daarboven een kleine beheerorganisatie die bestaat uit een
directeur, een controller en een managementassistent (in totaal 1,8 FTE). Bestuurlijk worden de modules
inhoudelijk aangestuurd door bestuurscommissies, bestaande uit de portefeuillehouders van de deelnemende
gemeenten. De bestuurscommissies geven advies en leggen verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur dat
op zijn beurt weer verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de MGR SDCG. Op de volgende pagina
wordt e.e.a. schematisch toegelicht:
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Sinds 1 januari 2018 zijn de medewerkers van de MGR Beheerorganisatie en de modules in dienst van de MGR
SDCG. Een enthousiaste groep professionals zorgt vanuit de verschillende modules voor kwalitatief goede
dienstverlening passend binnen de afspraken die bestuurlijk zijn gemaakt. We kijken terug op een intensief
voorjaar waarin we bezig zijn geweest de dienstverlening verder te ontwikkelen en de synergie tussen de
verschillende modules binnen één organisatie te benutten. Daarom zijn we blij met de samenwerking met
gemeenten en een nieuw gevormde OR om zaken samen goed te regelen. Bij een nieuwe organisatie en
inbedding van nieuwe werksoorten vraagt de bedrijfsvoering de nodige aandacht. Denk aan aspecten als
huisvesting en ICT, HR zaken, financiële administratie, AVG en archief.
Vanaf september beschikt de MGR SDCG over een eigen website waarop ook alle relevante informatie voor de
gemeenten en raden te vinden zal zijn, los van de websites van de modules die ieder hun eigen doelgroep heeft
wat betreft de communicatie. Tijdens de miniconferenties, die op 10 en 13 september a.s. worden
georganiseerd, informeren we u wat u hier kunt vinden. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie
over de miniconferentie.
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Nieuw bestuur MGR
Op 21 juni jl. is het voltallige Algemeen Bestuur benoemd op voordracht van de gemeenten. Daarbij is ook een
Dagelijks Bestuur benoemd en op 4 juli jl. zijn de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter benoemd:
Namen van leden van het algemeen bestuur en plaatsvervangende leden MGR SDCG
AB-lid
Ronald Paping
Birgit van Veldhuizen
Johannes Goossen
Helga Witjes
Wijnte Hol
Marinka Mulder
Marieke Albricht
Dorus Klomberg
Lara de Brito
Theo Kampschreur
Nanne van Dellen

Plaatsvervangend AB-lid
Geen vaste plaatsvervanger
Ineke Knuiman
Aart Slob
Rob Engels
Leonie Rolink
Anton Logemann
Ronald Haverkamp
Dennis Gudden
Hans Winters

Gemeente
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Renkum
Rozendaal
Rheden
Wageningen
Westervoort
Zevenaar

Namen van leden van het dagelijks bestuur, voorzitter en plaatsvervangend voorzitter MGR SDCG
Dagelijks Bestuur
Johannes Goossen
Ronald Paping
Dorus Klomberg
Hermien Wiselius

Functie
Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter
Lid
Ambtelijk secretaris /
Directeur MGR SDCG

Gemeente
Duiven
Arnhem
Rheden

Bestuurscommissies
Naast het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur kent de MGR SDCG ook bestuurscommissies per module
waarin de inhoudelijke wethouders van de deelnemende gemeenten zitting hebben. Hieronder vindt u de
samenstelling van deze bestuurscommissies. Iedere bestuurscommissie heeft een eigen voorzitter. Deze
worden deels in september gekozen. Daarnaast heeft iedere bestuurscommissie een regiosecretaris. De
manager van de module is adviseur van de bestuurscommissie. Hierna vindt u de relevante gegevens. U kunt zo
ook zien aan welke module uw gemeente deelneemt.
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Namen van leden van bestuurscommissies, regiosecretaris en manager module
Bestuurscommissie Inkoop
Roeland van der Zee
Peter Bollen
Ineke Knuiman
Aart Slob
Rob Engels
Marinka Mulder
Marc Budel
Anton Logemann
Lara de Brito
Theo Kampschreur
Anita van Loon

gemeente Arnhem
gemeente Doesburg
gemeente Duiven
gemeente Lingewaard
gemeente Overbetuwe
gemeente Renkum
gemeente Rheden
gemeente Rozendaal
gemeente Wageningen
gemeente Westervoort
gemeente Zevenaar

Vacature
Janny Kuijpers

Regiosecretaris
Manager module Inkoop

Bestuurscommissie WSP
Martien Louwers
Ellen Mulder
Ineke Knuiman
Dimitri Horsthuis – Tangelder
Aart Slob
Ronald Haverkamp
Anton Logemann
Rob Raaijman
Belinda Elfrink

gemeente Arnhem
gemeente Doesburg
gemeente Duiven
gemeente Overbetuwe
gemeente Lingewaard
gemeente Rheden
gemeente Rozendaal
gemeente Westervoort
gemeente Zevenaar

Kees Bouwhof
Ezra Hendriks

Regiosecretaris
Interim manager WSP

Bestuurscommissie Onderwijszaken
Hans de Vroome
Ineke Knuiman
Rob Engels
Helga Witjes
Marinka Mulder
Ronald Haverkamp
Anton Logemann
Rob Raaijman
Anita van Loon

gemeente Arnhem
gemeente Duiven
gemeente Overbetuwe
gemeente Lingewaard
gemeente Renkum
gemeente Rheden
gemeente Rozendaal
gemeente Westervoort
gemeente Zevenaar

Nannette Zwiers
Mária van Oorschot

Regiosecretaris
Interim manager RBL/module Onderwijszaken
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Zienswijzen begrotingen en uitvoeringsplan
Dit voorjaar hebben de raden de jaarrekening 2017 ontvangen van het Dagelijks Bestuur van de MGR SDCG en
hun zienswijze kunnen geven over de gewijzigde begroting 2018, het uitvoeringsplan 2019 en de
meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. Ook zijn de raden gevraagd om hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur om bestuurscommissies in te
stellen. De basis voor de voorgenoemde stukken is gelegd door de modules met hun eigen bestuurscommissies
i.o.
Het Dagelijks Bestuur heeft een reactienota gemaakt naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en wensen
en bedenkingen. Het Algemeen Bestuur heeft op basis daarvan op 21 juni jl. de jaarrekening 2017, begroting
2018, uitvoeringsplan 2019 en meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 vastgesteld. De raden hebben de
vastgestelde documenten ontvangen. Daarmee zijn de kaders bepaald. De bestuurscommissies zijn op 21 juni
jl. formeel ingesteld en gaan dit najaar aan de slag met het uitvoeringsplan 2020-2023.

Vierde module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)
De algemene besturen van Presikhaaf Bedrijven en de MGR SDCG hebben op 4 juli jl. een voorgenomen besluit
genomen om het werkgeverschap voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-medewerkers van de
gemeenten per 1 januari 2019 als module onder te brengen bij de MGR SDCG. Om dit na de definitieve
besluitvorming, naar verwachting eind 2018, mogelijk te maken moet de Regeling van de MGR SDCG worden
aangepast. Op 4 juli jl . heeft het algemeen bestuur van de MGR de noodzakelijke aanvullingen op de regeling
besproken. Tevens zijn enkele verbeteringen van de regeling besproken.
De besturen willen dit voorgenomen besluit graag nader inhoudelijk aan de raden toelichten voordat dit in de
raden ter bespreking en besluitvorming wordt geagendeerd. Hiervoor zijn twee informatiebijeenkomsten
gepland in de regio op maandagavond 10 en donderdagavond 13 september van 20.00 – 21.00 uur, aansluitend
op de miniconferentie van de MGR. De uitnodiging voor deze miniconferentie vindt u op de volgende pagina
van deze nieuwsbrief.
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Uitnodiging Miniconferentie MGR SDCG
Op maandagavond 10 september 2018 of donderdagavond 13 september 2018 kunt u nader kennis maken met
de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) en haar modules.
Programma
17:00 uur

Inloop met broodjes en gelegenheid om elkaar te ontmoeten

18:00 uur

Miniconferentie governancestructuur MGR SDCG en de dienstverlening van de modules

19:45 uur

Afsluiting miniconferentie / pauze

20:00 uur

Informatiebijeenkomst module Werkgeverschap sociale werkvoorziening (WgSW)

21:00 uur

Afsluiting informatiebijeenkomst / netwerkmogelijkheid

U heeft voor deze miniconferentie inmiddels een uitnodiging ontvangen. Uw aanmelding ontvangen wij graag
uiterlijk 3 september a.s. via secretariaat@regiocentraalgelderland.nl. Geeft u daarbij s.v.p. aan op welke
datum u wenst deel te nemen en of u de miniconferentie en/of de informatiebijeenkomst wilt bijwonen. Op 4
september a.s. ontvangt u de bevestiging met het programma en de informatie over de locatie.
De leden van het bestuur en bestuurscommissies zien ernaar uit u als raadsleden en elkaar te ontmoeten.
Graag tot ziens op 10 of 13 september a.s.!

Voor vragen kunt u ons benaderen via secretariaat@regiocentraalgelderland.nl.
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