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Agendapunten
1 Opening en mededelingen

De website regio Rijk van Nijmegen is vernieuwd. Deze is bekijken op https://www.regiorvn.nl.
Opmerkingen, aanpassingen kunnen doorgegeven worden aan l.braam@wbrn.nl.
Geen opmerkingen
2 Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering

Geen opmerkingen
3 Stand van Zaken huisvesting WerkBedrijf

Het AB wordt geïnformeerd over het besluit van het DB van 11 februari 2021 om een overeenkomst
af te sluiten met een niet nader genoemde stichting voor de verbouwing en verhuur van het
kantoorgedeelte van het WerkBedrijf aan de Boekweitweg voor 10 jaar met mogelijkheid tot
verlenging. De bevoegdheid om
De structurele besparing op overheadkosten bestaat uit:
1. Het verhuren van het kantoorgedeelte aan de Boekweitweg aan de stichting. Hiervoor moet het
pand verbouwd worden. De kosten van de verbouwing zijn voor de stichting (circa € 3,8 miljoen).
De huurinkomsten zijn er per 1 augustus 2022. Deze bedragen op jaarbasis € 0,2 miljoen.
2. Het afsluiten van een gebruikersovereenkomst met deze stichting voor hun kantoorruimte dat
het WerkBedrijf in gebruik gaat nemen. MGR betaalt hiervoor geen huur (wel energielasten).
Op korte termijn (voor 2021 en 2022) worden aanvullende maatregelen in de begroting
opgenomen om de besparing op de overheadkosten te realiseren, zoals het verhogen van
huurbaten door ruimte op de Sint Teunismolenweg te verhuren aan de GGD Zuid-Gelderland
gedurende één jaar en tijdelijke aframing van (overhead)budgetten zoals studie-, overige advies,
automatiserings- en licentiekosten.
Op korte termijn (2021 en 2022) wordt de bezuiniging als volgt gerealiseerd:
tijdelijke afname van materiele budgetten zoals studie-, overige advies,
automatiserings- en licentiekosten
verlaging van onderhoudslasten
huurbaten (inclusief tijdelijke huurbaten van de Sint Teunismolenweg)
besparing facilitaire formatie
bestendigen gemeentelijke bijdrage conform 2020 en eerdere jaren

€ 180.000
€ 100.000
€ 90.000
€ 75.000
€ 55.000

Vanaf 2023 gaat het verhuurscenario volledig in werking en bestaat de jaarlijkse invulling van de
bezuiniging er als volgt uit (in grote lijnen):
huurbaten Boekweitweg van stichting
€ 200.000

verlaging van onderhoudslasten
huurbaten
besparing facilitaire formatie
bestendigen gemeentelijke bijdrage conform 2020 en eerdere jaren

€ 100.000
€ 70.000
€ 75.000
€ 55.000

Daarnaast vertaalt deze bezuiniging zich voor een deel in lager productielasten van de SW.

De hoogte van de huurbaten moet beoordeeld worden in samenhang met de investering in het pand
door de stichting en de gebruikersovereenkomst voor de kantoorruimte van deze stichting.
De financiële gevolgen worden in de meerjarenbegroting 2022 evj en bijstelling 2021 verwerkt.
Eerder genomen besluit DB
Eerder, in de vergadering van 26 november, is het AB geïnformeerd over de ontwikkelingen tot dan
toe met betrekking tot de verhuur van de beschikbare m² van het kantoorgedeelte op Boekweitweg
4 en het besluit van het DB om in verband hiermee een structurele verlaging van de
overheadkosten (huisvestingslasten) te realiseren (zie geannoteerde agenda bij vergaderstukken
van de commissie FAZ van 2 december 2020).
4 Stand van zaken jaarstukken van de MGR

Het AB wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de jaarstukken. De stukken zijn
momenteel naar de bestuurscommissie Werk gestuurd om het dagelijks bestuur te adviseren
over de module WerkBedrijf. Het dagelijks bestuur stelt de ontwerpjaarstukken in de vergadering
van 25 maart vast. Daarna worden deze voor 1 april toegestuurd aan de deelnemende gemeenten
voor een zienswijze. Deze kan de gemeenteraad vóór 18 juni 2021
indienen.
5 Stand van zaken oprichten stichting t.b.v. detacheringsfaciliteit module WerkBedrijf

Ter informatie.
In de vergadering van 26 november 2020 heeft het AB een voorgenomen besluit genomen een
stichting op te richten direct onder de MGR om een publieke detacheringsfaciliteit voor de module
WerkBedrijf te realiseren.
Een belangrijke ontwikkelingen rondom een nieuwe cao Aan de Slag en de zienswijzen van
gemeenten, stelt WerkBedrijf de definitieve besluitvorming rondom het oprichten van de stichting
nu uit. Op basis van de volledige cao-tekst bereidt WerkBedrijf een definitief besluit voor tav de
detacheringsfaciliteit.
De cao is speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon
kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een
gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de
Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd.
6 Stand van zaken Dierenambulance Nijmegen en omstreken

Ter informatie.
In de AB-vergadering van 26 november is besloten om het voorkeurscenario Shared Services met
Convenant tussen MGR en Stichting Dierenambulance Nijmegen en Omstreken nader uit te werken
en een definitief voorstel voor te leggen in de volgende vergadering van het dagelijks bestuur.
Er zou een informatiebrief aan gemeenten worden gestuurd over Shared Services met Convenant
tussen MGR en Stichting. Deze is niet verstuurd, omdat er eerst overleg wordt ingepland tussen
gemeenten onderling en met de DAN over een regionaal beleidskader en regionale afspraken met
de DAN. Dit overleg zou worden geïnitieerd door het PFO Zorg en Welzijn.
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7 Zelfreflectie agendacommissie MGR

Ter informatie.
Op 16 februari 2021 heeft de agendacommissie MGR het dagelijks bestuur verzocht te reflecteren
op het functioneren van de agendacommissie. Deze reflectie bespreekt het dagelijks bestuur in de
vergadering van 25 maart 2021. Ter informatie ontvangt het AB de vragen van de agendacommissie
aan het bestuur en directie van de MGR. De reactie van het DB zal aan het AB worden toegezonden.
8 Vaststellen reactie over Transparantie MGR

Advies: akkoord met het voorstel.
Voorstel:
1. Bestuur MGR ziet op dit moment niet de meerwaarde van investeren in streamen van openbare
vergaderingen van de MGR;
2. Brief aan gemeente Nijmegen over onze reactie nav verzoek transparantie GR-en vast te stellen.
Nijmegen heeft verzocht om een reactie te krijgen van de MGR op het aangenomen voorstel
vergaderingen van uw algemeen bestuur live online uit te zenden en ervoor te zorgen dat deze
teruggekeken kunnen worden.
De aanleiding is een initiatiefvoorstel van D66 Nijmegen over transparantie gemeenschappelijke
regelingen. Dit initiatiefvoorstel is in Nijmegen aangenomen. De raad van Wijchen is voorlopig
tegen. In Beuningen en in de overige gemeenten is het initiatiefvoorstel niet aan de orde geweest.
9 Rondvraag en sluiting
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