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Samenvatting
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen zienswijzen formuleren omtrent de ontwerpbegrotingen 2019
van diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Met dit voorstel wordt uw raad verzocht kennis te nemen van de
diverse ingediende jaarrekeningen 2017. Tevens is er een begrotingswijzigingen voor 2018 ontvangen mbt de
MGR.
Besluit om
1. Kennis te nemen van de diverse ingediende jaarrekeningen 2017;
2. Kennis te nemen van de diverse ingediende ontwerpbegrotingen 2019;
3. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen voor de MGR;
4. In te stemmen van de geformuleerde zienswijzen.
Inleiding
De ontwerpbegrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 van diverse gemeenschappelijke regelingen worden u
voorgelegd voor een zienswijze. In de bijlage treft u diverse analyses aan van de ontwerpbegrotingen en
jaarrekeningen. Eventuele zienswijzen staan hierin geformuleerd.
Met betrekking tot de GR-en worden de volgende zienswijzen geadviseerd;
Advies VRGZ:
1 In te stemmen met de jaarrekening 2017 en het bestemmingsresultaat;
2 In te stemmen met de begroting 2019, inclusief div. uitzettingen (uitgaande van goedkeuring van
begrotingswijziging 2018).
Advies GGD:
1 In te stemmen met de jaarrekening 2017;
2 Niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis;
3 Niet in te stemmen met de conceptbegroting 2019.
Advies ODRN:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2017
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde
- €
.
te bestemmen voor de energietransitie
- €
.
uit te keren aan de deelnemers.
3. In te stemmen met de begroting 2019, met dien verstande dat gemeente Beuningen de ODRN
verzoekt om 2019 en volgende jaren in overeenstemming te brengen met de werkelijke productie en
de omzetverwachting neerwaarts met € .
,- bij te stellen.

Advies MGR:
1 In te stemmen met de jaarrekening 2017
2 In te stemmen met de bijgestelde begroting 2018
3 In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019
4 Meerjarenraming 2020-2022 voor kennisgeving aannemen
5 De norm voor het overheadpercentage te stellen op 25%
6 opnemen risicoprofiel MGR 2.9 miljoen + risico verdere afbouw WSV-budget

Advies MARN:
1 In te stemmen met de jaarrekening 2017
2 In te stemmen met de begroting 2018 en 2019, inclusief vrijval reserve
Advies BVO DRAN:
1. Instemmen met de begroting 2018 en 2019.
Advies GO:
. De bijdrage voor Beuningen voor
. In te stemmen met de begroting
€ .
projecten PFO’s .

vast te stellen op €
totaal € .
,- €

.
.

,voor organisatie en personeel en

Beoogd effect
De jaarrekeningen 2017 en ontwerpbegrotingen 2019 van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen vast te
stellen en zienswijzen te formuleren. Hiermee wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de
gemeenteraad.
Argumenten
1. Met de ingediende jaarrekeningen leggen de gemeenschappelijke regelingen verantwoording af
Met de jaarrekening wordt door de diverse regelingen verantwoording afgelegd over de verrichte
activiteiten. De raad heeft het budgetrecht en bij de begroting 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld
voor de diverse regelingen. Met de jaarrekening kan de raad kennis nemen of de beschikbare middelen op
een juiste wijze zijn ingezet en verantwoord;
2.

Via de begroting 2019 (en de begrotingswijzigingen 2018) kan de gemeenteraad invloed uitoefenen
Via de begroting 2019 beschrijven de regelingen welke activiteiten er in 2019 uitgevoerd gaan worden en
hoeveel middelen hiervoor nodig zijn.

Kanttekeningen
Door de Adviesfunctie Nijmegen is voor de conceptbegroting ODRN, MGR, VRGZ, MARN en GGD een advies
uitgebracht. In onderstaande samenvatting staat per GR regeling welk advies is uitgebracht en of wij dit advies
hebben overgenomen.
Financiën

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 pakt bij enkele GR-en positief uit. Wij ontvangen een bedrag terug van de MGR van
€ .
,-, mbt de MARN € .
,- en mbt de VRGZ een bedrag van € .
,-. Met betrekking tot de GGD-GZ
moeten wij een bedrag nabetalen hoog € 10.459,-.

Begroting 2018

De MGR heeft een begrotingswijziging aangeboden. Eventuele gevolgen hiervan worden verwerkt in de
Kaderbrief 19 en de zomernota.

Begroting 2019
Bij de GGD-GZ zeten de kosten voor 2019 uit. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de verwachte hogere kosten
voor Veilig Thuis. Eerder dit jaar heeft uw raad de begrotingswijziging voor 2018 mbt de VRGZ (uitzetting
19k) al behandeld en ingestemd (zie BW 18.00123).
Jaarrekening 2017
Begroting 2018
Wijziging 2018
Begroting 2019
VRGZ
€ .097.749,€ .
.
,€ 1.250.909,GGD- GZ
€ 950.349
€ .
.
€ 50.123,€ .
.
ODRN
€ 975.354,€
.
nvt
€ .
.
MGR
€ 4.942.000,€ .
.
,€ 203.000,€ .
.
,MARN
€ -37.246,€ -38.151,€ -44.316,-
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DRAN
GO
Duurzaamheid
nvt

Nog niet bekend
€ .

€

.

nvt

€ 242.907,€ 87.211,-

Communicatie
De deelnemende gemeenten aan deze regelingen worden gevraagd zienswijzen te formuleren op de
ontwerpbegrotingen 2019. Dit is een recht van de raad. Het college geeft met dit voorstel invulling aan deze
vraag. Na behandeling van dit voorstel in het college zijn concept zienswijzen medegedeeld aan de besturen
van de diverse regelingen in het kader van tijdigheid.
Na besluitvorming door uw raad worden de definitieve zienswijzen met de besturen van de diverse regelingen
gecommuniceerd.
Evaluatie
nvt
Bijlagen
01 MGR DEF Adviesrapport jaarrekening 2017 en begroting 2019 (AT18001750)
01A MGR Analyse 2017 en 2019 incl. werkbedrijf en IRVN (AT18001841)
01B MGR Concept brief Zijnswijze (UI18.03761)
01D Nazending MGR Aanbieding ontwerpjaarstukken 2017 en begroting 2019 (IN18.02281)
02 VRGZ Samenvatting (AT18001755)
02A VRGZ DEF Adviesrapport jaarrekening 2017 en begroting 2019 (AT18001751)
02B VRGZ begroting 2019 (AT18001824)
02C VRGZ Jaarstukken 2017 (AT18001825)
02D VRGZ Raadsvoorstel: Zienswijze op het brandweerzorgplan (BW18.00123)
02E VRGZ conceptbrief zienswijze (UI18.03749)
03 ODRN DEF Adviesrapport jaarrekening 2017 en begroting 2019 (AT18001752)
03A ODRN Analyse (AT18001789)
03B ODRN Conceptbrief zienswijze (UI18.03642)
03C Jaarverslag 2017 ODRN (nazending) (AT18002058)
03D Accountantsverslag 2017 ODRN (nazending) (AT18002056)
03E Begroting ODRN 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (nazending) (AT18002059)
03F Brief Staten en Raden inzake Begroting 2019 ODRN (nazending) (AT18002060)
03G Brief Staten en Raden inzake Jaarverslag 2017 ODRN (nazending) (AT18002061)
03H Controleverklaring accountant ODRN jaarrekening 2017 (nazending) (AT18002057)
04 Begroting 2019 MARN Meerjarenraming 2020-2022 (nazending) (IN18.02662)
04A MARN DEF adviesrapport jaarrekening 2017 en begroting 2019 (AT18001753)
04B concept-eerste wijziging begroting MARN 2018 (nazending) (IN18.02660)
04C concept –jaarverslag 2017 MARN (nazending) (IN18.02661)
05 GGD DEF adviesrapport jaarrekening 2017 en begroting 2019 (AT18001754)
05A GGD conceptbrief zienswijze (UI18.04054)
05B GGD Jaarstukken 2017 (IN18.02833)
05C GGD Begrotingswijziging 2018 (IN18.02390)
05D GGD Concept begroting 2019 (IN18.02483)
05E GGD Analyse (AT18001816)
06 BVO DRAN begroting 2018-2022 (AT18001785)
06A BVO DRAN Analyse (INT18.0365)
06B BVO DRAN concept zienswijze (UI18.03633)
06C Notitie kosten DRAN (AT18002049)
07 GO Analyse jaarrekening 2017 en begroting 2019 (AT18001840)
07A GO concept zienswijze (UI18.03922)
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07C GO nazending brief conceptbegroting 2019 (AT18002107)
07D GO nazending brief voorlopige jaarrekening 2017 (AT18002108)
07E GO nazending brief kring gemeentesecretarissen (AT18002109)
07F GO nazending bijlag brief kring bijdrage 2018 (AT18002110)
07G GO nazending voorlopige jaarrekening 2017 (AT1800211)
07H GO nazending ontwerpbegroting 2019 (AT18002112)
Routingformulier (at18001912)

Burgemeester en wethouders,
Dyanne Kocken
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