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Samenvatting
De MGR heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2018 en
begroting 2020. Deze zienswijze kan conform afspraak met de agendacommissie worden ingediend uiterlijk
15 juni 2019. In verband met het vergaderschema van de Beuningse gemeenteraad heeft het college van
Burgemeester en Wethouders reeds een zienswijze ingediend onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad.

Besluit om
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018, welke voor verrekening sluit met een nadelig resultaat van C
22.000,2. Een negatieve zienswijze te geven op het voorstel om een bedrag van ë 240.000,-, in te zetten als extra
impuls voor de AVG-BIG (BIO).
3. Kermis te nemen van de bijgestelde begroting 2019;
4. Kennis te nemen van de begroting 2020;
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023
6. In te stemmen met de reeds door het college ingediende zienswijze.

Inleiding
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is de uitvoeringsorganisatie voor de
module Werkbedrijf en IRvN en daarnaast ook een platform voor regionale afstemming. Het zwaartepunt
in de jaarstukken van de MGR ligt op het Werkbedrijf, de meest beleidsrijke module van de MGR. Het
Werkbedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt naar werk. De voor 2018 behaalde doelstellingen ten aanzien van Werk zijn behaald. Voor
het onderdeel Sociale Werkvoorziening focust Werkbedrijf zich op het behoud van een passende werkplek
van een SW-medewerker, zodat deze naar vermogen kan werken, mét werkplezier. Het ziekteverzuim van
de SW-medewerker is weliswaar gedaald, maar niet zo sterk als begroot. De toegevoegde waarde per
medewerker is gestegen ten opzichte van 2017, maar niet zo sterk als verwacht. De MGR blijft streven naar
een sterkere verlaging van het ziekteverzuim en het verder verhogen van de toegevoegde waarde.
Beoogd effect
Door het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de besluitvorming
binnen de MGR.
Argumenten
1. Erts een intentie tot afgiňe van een goedkeurende accountantsverklaring
De accountantsverklaring betreft zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van het jaarverslag.
2.

a. Het gaat om nieuw beleid
Het betreft geen werkzaamheden die in 2018 waren gepland.

b. Binnen de MGR als totaliteit is er geen winst behaald
Als er in totaliteit geen positief resultaat is behaald, kan deze ook niet worden bestemd.

3.

Dit is noodzakelijk vanwege enkele wijzigingen.
Het aantal lopende loonkostensubsidies was eind 2018 hoger dan geprognosticeerd bij de primaire
begroting 2019 en ook het beroep op de arbeidsmatige dagbesteding neemt toe. Daarnaast is het
Participatiebudget bij de septembercirculaire verhoogd.

4. De begroting is sluitend.
Wel is een aanvullende gemeentelijke bijdrage noodzakelijk vanwege het feit dat de afbouw van
Rijksmiddelen vanuit het WSW-budget niet synchroon loopt met de afbouw van de werkelijke kosten
van de WSW.

5. Meerjarig worden een aantal belangrijke ontwikkelingen zichtbaar
Bij het onderdeel IRvN laat de begroting meerjarig een stijgende lijn zien. Dit heeft te maken met
toepassing van indexeringen conform de BRN richtlijnen en afschrijvingslasten op nieuwe investeringen
omdat de IRvN nog in de opbouwfase zit.
Bij het onderdeel Werkbedrijf zien we dat een gemeentelijke bijdrage om het gat tussen de
Rijksbijdrage en de werkelijke kosten van de SW ook op de langere termijn noodzakelijk blijft. De
loonkostensubsidies zullen de komende járen stijgen.

6.

a. De zienswijze is reeds ingediend bij het bestuur van de MGR
Deze zienswijze kan conform afspraak met de agendacommissie worden ingediend uiterlijk 15 juni
2019. In verband met het vergaderschema van de Beuningse gemeenteraad heeft het college van
Burgemeester en Wethouders reeds een zienswijze ingediend onder voorbehoud van vaststelling door
de gemeenteraad.

b. De zienswijze komt overeen met het advies van de Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke
Regelingen.
Voor de beoordeling van de jaarstukken en de begroting hebben de gemeenten in de Regio Nijmegen
de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen opgericht (hierna: de Adviesfunctie). De
Adviesfunctie beoordeelt de jaarstukken en begroting en brengt hierover advies uit aan de
regiogemeenten.
Kanttekeningen
In 2019 zal een nieuwe regionale nota Arbeidsmarkt en re-integratie worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Dit beleidskader kan leiden tot andere accenten voor de arbeidsbemiddeling.
Een groeiende economie leidt er toe dat veel mensen, nog vóórdat ze een bijstandsuitkering aanvragen, op
eigen kracht werk vinden. Dat betekent dat mensen die wél voor arbeidsbemiddeling zijn aangewezen op
het Werkbedrijf, meestal een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Anders gezegd: de vraag van de
ondernemers sluit niet altijd aan op de kwaliteiten van de kandidaten in de regio. Het Werkbedrijf werkt
daarom intensief samen met ondernemers om te onderzoeken hoe werkzoekenden binnen hun bedrijf aan
de slag kunnen. Met behulp van het Werkbedrijf kunnen kandidaten zich vakinhoudelijk en op het gebied
van werknemersvaardigheden ontwikkelen.
Financiën
De jaarrekening 2018 levert voor de gemeente Beuningen onderstaande positieve resultaat op:

WSW
Participatiebudget
Loonkostensubsidie
Arbeidsmatige dagbesteding
Bijdrage IRVN
Totaal

Afrekening op basis van begroting
- C 150.684
0 14.464
- 0 43.464
0 57.851
- 0 20.300

Resultaat
- 0 44.684
0 14.464
- 0 43.464
0 149
- 0 20.300
- 0 94.133
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De bijgestelde begroting 2019 levert voor de gemeente Beuningen het volgende resultaat op

Participatiebudget
Loonkostensubsdie
Arbeidsmatige
dagbesteding
IRvN automatisering
(Vastgoed en
Bestuursondersteuning)
SW bijdrage MGR

begroting
e 466.000,00
C 205.000,00
e 286.000,00

bijstelling
S 481.000,00
ê 150.000,00
č 319.000,00

resultaat
- e 15.000,00*
ê 55.000,00
-e 33.000,00

6 1.000.181,00

ë 948.000,00

e 52.181,00

C 3.313.204,00

6 3.064.000,00

e 249.204,00
e 308.385,00

Het Participatiebudget wordt vastgesteld door het ríjk en is bij de septembercirculaire verhoogd. Dit
wordt doorgerekend aan de MGR.
Voor 2019 hebben we een gewijzigde begroting van de MGR ontvangen. Deze valt positief uit voor de
gemeente Beuningen. De bijdrage voor de loonkostensubsidie en de SW wordt verlaagd. Dit komt doordat
de loonkostensubsidie minder vaak is ingezet dan begroot en doordat de uitstroom uit de SW groter was
dan ingeschat. Ook de bijdrage voor vastgoed en bestuursondersteuning is verlaagd.
In de meerjarenbegoting is tot en met 2023 regionaal een stijging van de kosten van de wettelijke
loonkostensubsidies zichtbaar. Het Werkbedrijf bereikt steeds meer mensen en ondersteunt hen voor
langere tijd (zolang hun, meestal chronische, arbeidsbeperking aanhoudt). De rijksoverheid houdt hier ook
rekening mee bij de toekenning van budgetten aan gemeenten. Ook de kosten voor arbeidsmatige
dagbesteding zullen naar verwachting stijgen. Deze uitgaven worden de komende járen gemonitord.
Tijdspad
De concept-zienswijze is onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad naar het bestuur van de
MGR verzonden. Na definitieve vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad zal deze opnieuw
worden verzonden aan het bestuur.
Duurzaamheid
Nvt.
Communicatie
Nvt.
Evaluatie
Nvt.
Bijlagen
1. Brief aan het bestuur van de MGR (UI19.04064)
2. Jaarstukken 2018 (atl9000793)
3. Accountantsverslag 2018 (atl 9000797)
4. Begroting 2020-2023 en bijstelling 2019 (atl9000796)
5. Bespreking zienswzijen kaderbrief (atl9000795)
6. Voorstel inzet middelen IRvN (atl9000798)
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Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Besluit d.d. 25/06/2019
Akkoord

■griffier

de voorzitter
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