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Wethouder Piet de Klein
Burgemeester en wethouders van Beuningen
25 november 2020
voorbereiding Algemeen Bestuur GR MARN van 25 november 2020

Registratienummer : INT20.0829
Registratiecode
: *INT20.0829*

Op 25 november 2020 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling MARN. Deze memo beperkt zich tot de agendapunten waarover een
standpunt nodig is van het AB MARN.
Opdracht en controleprotocol 2020 accountant (agendapunt 4)
Jaarlijks vindt bij de controle van de jaarstukken de zogenaamde rechtmatigheidscontrole van de
uitgaven plaats. Voor deze controle is het van belang dat het toetsingskader is vastgesteld en duidelijk
is op basis van welke normen de accountant toetst.
We stellen voor om in te stemmen met bijgevoegd protocol.
Besluit vereveningsfonds Transportkosten 2020 (agendapunt 5)
Op basis van de gemeenschappelijke regeling besluit het Algemeen Bestuur ieder jaar over het
Vereveningsfonds Transportkosten. Uitgangspunt is dat gemeenten die dichtbij de ARN liggen een
bijdrage betalen aan het vereveningsfonds en gemeenten die verderaf liggen een bijdrage uit het fonds
ontvangen. Voor gemeente Beuningen bedraagt de bijdrage aan het vereveningsfonds
€ 13.308.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de verdeling voor het fonds 2020. De verrekening over 2020
vindt conform de regeling in februari 2021 plaats.
Voornemen uittreden gemeente West Maas en Waal (agendapunt 6)
De gemeente West Maas en Waal heeft het voornemen om uit de GR MARN te treden. De gemeente
heeft het Algemeen Bestuur schriftelijk verzocht om hierover in overleg te treden.
Een commissie, bestaande uit wethouder Tiemens (voorzitter), wethouder de Klein (gemeente
Beuningen) en Jan van Delft (secretaris) gaan in gesprek met ARN. Onderwerp van gesprek zijn de
voorwaarden die de ARN zal stellen aan het niet aanleveren van afval door de gemeente West Maas en
Waal. Ook gaat de commissie in gesprek met wethouder Cruisen, als vertegenwoordiging van de
gemeente West Maas en Waal.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze werkwijze.

Disclaimer:
1. 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.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een
afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.
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