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Samenvatting
De MGR Rijk van Nijmegen heeft de kaders voor de begroting 2019 aangeboden. De mogelijkheid bestaat voor
het gemeentebestuur om een zienswijze hierop te geven._____________________________________________
Besluit om
1. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de MGR.
2. De zienswijze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 12 maart.
3. De zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad vóór 8 februari toe te zenden
aan de MGR.

Inleiding
De MGR heeft de kaders voor de meerjarenbegroting 2020-2023 geschetst. Zij stelt het gemeentebestuur in
de gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen, zodat deze betrokken kan worden bij het opstellen van
de MGR-begroting voor het jaar 2020.
Beoogd effect
Het standpunt van de gemeente Beuningen inbrengen bij de MGR om bij te dragen aan de koersbepaling
voor de begroting 2019.
Argumenten
1. Door een zienswijze in te dienen kan de gemeente Beuningen het beleid van de MGR in 2020
beïnvloeden.
Het bestuur van de MGR nodigt alle regiogemeenten aan de ‘vóórkant’ uit om te reageren op
voorlopige beleidsuitgangspunten van het Werkbedrijf en de IRvN. Vroegtijdige afstemming en/of
consensus geeft meer kans van slagen in het proces tot vaststelling van de begroting 2019.
In onze concept-zienswijze geven we aan dat we, in afwachting van de lokale en regionale discussie
over de sturing op gemeenschappelijke regelingen, geen standpunt innemen over de gewenste
frequentie van rapportage door de MGR. Daarnaast geven we een prioriteitsstelling aan ten aanzien
van de dienstverlening door het Werkbedrijf (1. Het realiseren van uitstroom door mensen aan werk te
helpen. 2. Het betaalbaar houden van de WSW. 3. Het betaalbaar houden van de arbeidsmatige
dagbesteding.) Ten aanzien van de IRvN heeft onze gemeente geen opmerkingen.
Tijdspad
De zienswijze moet vóór 8 februari 2019 aan de MGR worden toegezonden. De raadsvergadering is op 12
maart 2019. De concept-zienswijze is op 30 januari behandeld in de commissie FAZ. Naar aanleiding
daarvan heeft het college de conceptzienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad
tijdig toegezonden aan de MGR (UI19.01036).

Bijlagen
1. Conceptbrief (UI19.01036)
2. Brief beleidsmatige en financiële kaders voor meerjarenbegroting 2020-2023 (IN18.07516)
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