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Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling MARN heeft de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 toegezonden. De jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke
regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 19 juni hun zienswijze geven op deze
stukken. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor om de adviezen van de AGR over te nemen en in te
stemmen met de zienswijze.____________________________________________________________________
Besluit om
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 en de reserve projectkosten van č 18.416 in te zetten
voor advieskosten in 2019.
3. Kennis te nemen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.
4. In te stemmen met de zienswijze.__________________________________________________________
Inleiding
De Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) is een gemeenschappelijke regeling
met acht deelnemende gemeenten in de regio Nijmegen. De gemeenschappelijke regeling behartigt de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van milieu, waaronder in
ieder geval begrepen een doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen. In
het bijzonder houdt de Gemeenschappelijke Regeling zich bezig met het aandeelhouderschap in ARN B.V.
In 2018 is een voorstel uitgewerkt voor wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling. De
wijzigingen betreffen het feit dat MARN geen gronden meer in eigendom heeft en de projectorganisatie is
verdwenen. Er worden geen projecten meer door GR MARN verzorgd en er is geen budget voor
beschikbaar. Wel vindt het bestuur het wenselijk om op te nemen dat binnen kaders van de MARN
afstemming wordt gezocht op afval- en milieubeleid waar dat door de deelnemers gewenst wordt. De
gewijzigde tekst is door het AB in november goedgekeurd en voorgelegd aan de raden en colleges van de
gemeenten. In maart 2019 heeft gemeente Beuningen ingestemd met de gewijzigde tekst.
De regeling zelf blijft in stand en richt zich op de rol van aandeelhouder en leverancier van afval aan ARN
B.V.. Daardoor blijven onderwerpen met betrekking afval een rol spelen. Het secretariaat van GR MARN is
inmiddels belegd bij Dar NV.
Beoogd effect
Het Algemeen Bestuur van de MARN verzoeken om rekening te houden met de zienswijze van gemeente
Beuningen bij het vaststellen van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020.
Argumenten
1.1 Met de jaarstukken 2018 legt de MARN verantwoording af over de besteding van de gelden.
Er resteert een bestemmingsreserve uit de projectgelden ter grootte van C 18.416. Deze
bestemmingsreserve wordt in 2019 ingezet bij de advieskosten.
Het positieve exploitatieresultaat bedraagt 0 134.379. De vrijval uit hoofde van de grondverkoop ARN
bedraagt C 409.954. Beide bedragen opgeteld resulteren in een bedrag dat voor uitkering aan de

deelnemers bestemd wordt (6 544.332). Dit bedrag wordt uitgesplitst naar de deelnemers in de MARN
op basis van inwoneraantallen per 1-1-2018. Voor gemeente Leuningen resulteert dit in een bedrag
van C 40.812. Gelet op de liquiditeiten van de MARN wordt voorgesteld om de gelden in twee delen
uit te keren. Eén deel na de definitieve vaststelling van de jaarrekening in juli en het tweede deel in het
najaar (oktober).
2.1 De begroting 2019 is op enkele onderdelen gewijzigd.
De begrotingswijziging betreft een bedrag van ê 25.000, toe te voegen aan overige goederen en
diensten. Dit bedrag is nodig ten behoeve van adviezen over de positie van de GR MARN binnen de
energietransitie (in relatie tot de ARN B.V.).
Er resteert een bestemmingsreserve uit de projectgelden ter grootte van ë 18.416. Deze
bestemmingsreserve wordt in 2019 ingezet bij de advieskosten.
3.1 De begroting van 2020 van de MARN is nagenoeg gelijk aan 2019.
Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 zijn de bestuurslasten iets gestegen en stijgt de
uitkering bestemmingsreserve. De uitkering van de bestemmingsreserve en exploitatieresultaat blijft
daarmee vrijwel gelijk. Voor gemeente Beuningen is het uit te keren bedrag (resultaat 4bestemmingsreserve) voor 2020 begroot op C 42.658.
4.1 De zienswijze is conform het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR).
De AGR adviseert om in te stemmen met de jaarstukken 2018, de begrotingswijziging 2019 en de
begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Het advies van de AGR is overgenomen in de
zienswijze.
Financiën
Er wordt geen gemeentelijke bijdrage verwacht, wel een uitkering (rekeningresultaat -I- bestemmingreserve
uitkering gemeenten). Uitkering aan gemeente Beuningen:
2018: S 40.821
2019: C 42.888
2020: C 42.658
Tijdspad
De zienswijze moet uiterlijk 19 juni 2019 zijn aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de MARN. We
verzenden een brief met de concept-zienswijze na behandeling in de commissie Ruimte (11 juni 2019). De
definitieve zienswijze verzenden we na het raadsbesluit (25 juni 2019). De vaststelling van de begroting
2018 en jaarrekening 2020 door het Algemeen Bestuur van de MARN is gepland op 29 juni 2019.
Communicatie
Na de instemming van uw raad wordt de zienswijze toegestuurd aan het Algemeen Bestuur van de MARN.
Bijlagen
1. Conceptbrief zienswij ze
2. MARN Adviesrapport jaarrekening 2018 en begroting 2020 (AT19001086)
3. Analyse (AT19001105)
4. Aanbiedingsbrief Staten en Raden inzake jaarverslag 2018 en begroting 2020 (AT19001098)
5. MARN jaarstukken 2018, inclusief accountantsverklaring (AT19001095)
6. Begrotingswijziging 2019 (AT19001096)
7. MARN begroting 2020 (AT19001097)
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