TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN

De MARN is sinds de evaluatie van de organisatie geen projectorganisatie meer en door de MARN
worden geen projecten meer uitgevoerd.
Daarnaast heeft de MARN de gronden die zij in eigendom heeft waarop de stort en de installaties van
ARN B.V. zijn gevestigd verkocht aan ARN B.V.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft het wenselijk geacht de tekst te wijzigen en heeft dit aan het Algemeen
Bestuur laten weten. Dit laatste bestuur heeft ingestemd met de wenselijkheid en heeft het Dagelijks
Bestuur opdracht verstrekt te komen tot invulling van de wijziging en deze in procedure te brengen bij
de deelnemers.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 5
In lid 1 sub b is de tekst verwijderd. Hierin stond bepaald dat MARN gronden verwerft, beheert dan
wel verhuurt voor zover dit in verband met de exploitatie van de afvalverwerkingsinrichting nodig is.
De gronden zijn verkocht en daarmee is deze bepaling van geen waarde meer.
In lid 2 stond een bepaling over de projecten die door MARN werden verzorgd. De projectorganisatie
is met de evaluatie verdwenen. Er worden geen projecten meer door 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.
Artikel 14 leden 2 en 3
In de evaluatie is geconstateerd dat de rol van de regiegroep niet uit de verf is gekomen. Deze
regiegroep was juist bij de vorige wijziging in het leven geroepen voor de toenmalige werkwijze. Deze
werkwijze wordt niet meer gevolgd. Tevens worden er geen projecten meer ondernomen door de
MARN. Een belangrijke rol voor de regiegroep was nu juist gelegen in de advisering hierover. Om die
redenen wordt voorgesteld deze regiegroep te laten vervallen. Wel blijft het mogelijk dat vakberaden
of commissies worden ingesteld. In de aanhef van het artikel wordt geschrapt “Regiegroep” en wordt
dit vervangen door “Commissies van advies”.

