Memo
Ja
Van
Aan
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

Gert-Jan ten Brinke
College van B&W
24 september 2019
Annotatie vergadering algemeen bestuur MGR 3 oktober 2019

Registratienummer : INT19.0679
Registratiecode
: *INT19.0679*
Op 3 oktober 2019 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur (AB) van de
gemeenschappelijke regeling MGR. Deze memo beperkt zich tot de agendapunten waarover een
standpunt nodig is van het AB MGR.
1. Opening en mededelingen

Geen opmerkingen.
2. Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering

Geen opmerkingen.
3. Huisvesting WerkBedrijf

Toelichting
De MGR stelt voor kennis te nemen van het voornemen de activiteiten en medewerkers van het
WerkBedrijf te huisvesten in het pand gelegen aan de Boekweitweg.
WerkBedrijf is op dit moment gevestigd in twee panden: de Boekweitweg (BWW) en de Nieuwe
Dukenburgseweg (NDW). In het pand op de NDW wordt kantoorruimte gehuurd van Gemeente
Nijmegen en zijn veelal ambtelijke medewerkers werkzaam. Het pand op de BWW is eigendom van de
MGR en huisvest voornamelijk SW-medewerkers en haar activiteiten. Dat pand is na een verbouwing
geschikt om de activiteiten en medewerkers van WerkBedrijf te huisvesten.

Opmerkingen
In het voorstel staat dat het financieel effect van huisvesting op een locatie voor de deelnemende
gemeenten positief is. Een financiële onderbouwing ontbreekt echter, evenals het concept van de
ontwerp-begrotingswijziging, zoals in het voorstel wordt vermeld.
De UWV blijft in het pand aan de NDW. Van belang is dat de afstemming en samenwerking van
WerkBedrijf ten behoeve van het loket Leren en Werken door de verhuizing geen nadelen ondervindt.
4. Ontwikkeling samenwerking SW

Geen opmerkingen.
5. Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen.
Ten aanzien van de IRvN zijn geen opmerkingen over de agenda.
Disclaimer:

1.
2.
3.

Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent dat de individuele
inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de meerderheid van het AB.
In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een
afsprakenlijst.
Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.
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