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Samenvatting
Conform de diverse gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarrekening en 2016 en de begrotingen 2018
toegestuurd aan de gemeenten. Tevens zijn ontvangen de begrotingswijzigingen 2017 inzake MGR en MARN.
Besluit om
1.
Kennis te nemen van de diverse jaarrekening 2016 en begrotingen 2018
2.
Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2017 inzake MGR en MARN
3._____ In te stemmen met de diverse concept-zienswijzen, zoals geformuleerd in de samenvatting
Inleiding
Conform de diverse gemeenschappelijke regelingen (GR-en) zijn de begrotingen 2017 en de
begrotingswijzigingen 2016 toegestuurd aan de gemeenten. Gevraagd wordt om een zienswijze op de
diverse begrotingen en een tweetal begrotingswijzigingen.
Beoogd effect
Mogelijkheid benutten voor gemeente om zienswijze te geven bij financiële stukken van
gemeenschappelijke regelingen en hierbij invulling geven aan het budgetrecht van de gemeenteraad.
Argumenten
1. Via jaarrekening 2016 leggen gemeenschappelijke regelingen verantwoording af
In de jaarrekening wordt door de diverse GR-en verantwoording afgelegd over de in 2016 verrichte
activiteiten. De raad heeft budgetrecht en bij de begroting 2016 geld beschikbaar gesteld als bijdrage
aan deze GR-en. Via de jaarrekening kan de raad kennis nemen of de beschikbaar gestelde middelen op
de juiste wijze zijn ingezet en verantwoord.
2. Via begroting 2018 (en begrotingswijziging 2017) kan gemeenteraad invloed uitoefenen
In de begroting 2018 beschrijven de GR-en welke activiteiten zij in 2018 gaan verrichten en hoeveel
middelen zij hiervoor nodig hebben.
Kanttekeningen
Adviesfunctie
Door de adviesfunctie Nijmegen is bij nagenoeg alle financiële stukken een advies uitgebracht. In de
samenvatting staat per GR aangegeven welk advies is uitgegeven en in welke mate in de Beuningse
zienswijze dit advies wordt opgevolgd.
BVO doelgroepenvervoer
Bij de stukken ontbreekt nog de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de BVO
(bedrijfsvoeringsorganisatie) doelgroepenvervoer. De BVO voert op korte termijn een evaluatie uit van de
verdeelsleutel betreffende de gemeentelijke bijdrage. Het bestuur van de BVO zal moeten besluiten of deze
gewijzigde verdeelsleutel nog wordt toegepast in de jaarrekening 2016. Pas na 29 juni kunnen de conceptstukken naar de gemeenten en kan een zienswijze worden gegeven door de gemeenteraad.

Financiën
Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 pakt bij alle GR-en goed uit. Enkel bij de MGR moet de gemeente een aanzienlijk
bedrag nabetalen, maar hiermee is in de Herfstnota 2016 al rekening gehouden. In een aantal gevallen
ontvangt de gemeente een bedrag retour.
Begroting 2017
De MGR en de MARN hebben een begrotingswijziging aangeboden. De gevolgen hiervan worden
meegenomen in de Zomernota 2017.
Begroting 2018
Met name de MGR heeft een uitzetting van de kosten (bijdrage SW). Ook de GGD zet in de begroting 2018,
vanwege Veilig Thuis.
In onderstaande tabel staan de bijdragen per gemeente voor de járen 2016 - 2018 weergegeven:

Gemeenschappelijk orgaan
ODRN *
MGR
VRGZ **
MARN
GGD ***

C
C
C
6
6
S

2016
37.892
351.301
4.784.101
1.067.378
-38.382
921.481

C
6
C
C
6

2017
37.928
1.035.200
4.601.000
1.107.453
pm
803.827

2017
wijziging
nvt
nvt
C 4.914.000
nvt
C -39.023
6 917.050

š
6
C
C
C
6

2018
38.139
1.029.000
4.821.000
1.172.893
-41.832
1.012.395

* De bijdrage ODKN stijgt in 2017 vanwege de overheveling van de taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
** De bijdrage VRGZ 2018 wijkt 0 30.000 af van de bijdrage volgens de begroting 2018 VRGZ. Reden hiervoor is dat in de
begroting van de VRGZ de stijging van het herverdeeleffect 2x is meegenomen. De VRGZ heeft aangegeven dit aan te passen.
" ** De wijziging van de begroting 2017 GGD (als gevolg van Veilig Thuis) is reeds eerder in de gemeenteraad behandeld. De
gevolgen zijn toen nog niet structureel meegenomen ion de begroting 2018. In de begroting 2018 van de GGD heeft de GGD
nog geen rekening gehouden met de bijdrage die de gemeente Beuningen betaalt voor o.a. de gezondheidsmakelaar. De
bijdrage 2018 zou feitelijk O 30.000 hoger moeten zijn.

De bijdrage van de MGR stijgt met name (effect ten opzichte van de lagere rijksbijdrage is C 380.000) als
gevolg van de ontwikkelingen van het aantal SW-medewerkers. De bijdrage GGD stijgt met name
C 193.035 als gevolg van de kosten Veilig Thuis. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de
kaderbrief 2018 van de gemeente Beuningen.
Tijdspad
In de samenvatting staat per GR aangegeven wanneer de zienswijze moet worden ingediend.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie
De GR-en ontvangen de zienswijze voor de aangegeven datum.
Evaluatie
Bij de jaarrekening 2017 en 2018 wordt de uitkomst van de begroting en begrotingswijzigingen
geëvalueerd.
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Bijlagen
1. Gemeenschappelijk orgaan samenvatting (atl7001791)
2. ODRN samenvatting (atl7001792)
3. MGR samenvatting (atl7001793)
4. VRGZ samenvatting (atl7001794)
5. MARN samenvatting (atl7001795)
6. GGD samenvatting (atl7001796)
7. Gemeenschappelijk orgaan jaarrekening 2016 (IN17.027777)
8. Stichting Economie Board jaarrekening 2016 (BS17.03833)
9. ODRN jaarrekening 2016 (atl7001805)
10. MGR jaarrekening 2016 (atl7001804)
11. VRGZ jaarrekening 2016 (atl7001806)
12. MARN jaarrekening 2016 (atl7001803)
13. GGD jaarrekening 2016 (atl7001802)
14. MGR begrotingswijziging 2017 (atl7001808)
15. MARN begrotingswijziging 2017 (atl7001807)
16. Gemeenschappelijk orgaan kaders begroting 2018 (IN17.02778)
17. ODRN begroting 2018 (atl7001812)
18. MGR begroting 2018 (atl7001811)
19. VRGZ begroting 2018 (atl7001813)
20. MARN begroting 2018 (atl7001810)
21. GGD begroting 2018 (atl7001809)
22. ODRN adviesfunctie (atl7001798)
23. MGR adviesfunctie (atl7001797)
24. VRGZ adviesfunctie (atl7001799)
25. MARN adviesfunctie (atl7001800)
26. GGD adviesfunctie (atl 7001801)
Routingformulier: AT17001814.
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