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beantwoording vragen GR MARN

Geachte heer ten Haaf,
U heeft een aantal vragen gesteld over de tekst van de gemeenschappelijke regeling van de MARN
(Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) zoals die voorligt in de commissie
ruimte van 27 februari en de gemeenteraad van 12 maart 2019.
Voor de leesbaarheid worden uw vragen puntsgewijs herhaald en voorzien van een reactie van ons
college.
Vraag en antwoord GR
Hoofdstuk 3, artikel 6, lid 1: als ik dit lees, concludeer ik voorzichtigheidshalve dat iedereen
aangesteld kan worden als lid van het AB?
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) schrijft voor dat leden van het Algemeen Bestuur
van een gemeenschappelijke regeling vanuit het oogpunt van democratische legitimatie en politieke
verantwoordelijkheid alleen kunnen zijn raadsleden, burgemeester en wethouder.

Hoofdstuk 3, artikel 6, lid 3: waarom is de bepaling opgenomen dat zij terstond weer kunnen
worden aangewezen?
Deze bepaling is inderdaad overbodig. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege zodra men ophoudt
lid te zijn van.... (artikel 13, lid 2 WGR) Bij de komende wijziging van de gemeenschappelijke
regeling van de MGR wordt een bepaling met gelijke strekking geschrapt.
Wij zullen dit in onze reactie aan het DB van de MARN voorstellen.
Hoofdstuk 3, artikel 6, lid 4: een deelnemer van de MARN moet lid zijn van....; wat gebeurt erbij
een tussentijdse wissel?
Ook hier geldt dat het lidmaatschap van rechtswege eindigt zodra men ophoudt lid of voorzitter van
de raad dan wel ophoudt wethouder te zijn... (artikel 13, lid 2 WGR)
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Hoofdstuk 3, artikel 6, lid 5: ontslag gaat in als onherroepelijk in opvolging is voorzien; wat voegt
dit artikel toe....
De bepaling is opgenomen om aan te geven dat van ontslag als AB- en/of DB-lid eerst sprake is
nadat de nieuwe AB- en/of DB-leden zijn benoemd.(bijvoorbeeld in de periode van de
coalitievorming na de verkiezingen) In andere voorkomende situaties voorziet de plaatsvervanger.
Hoofdstuk 4, artikel 11, lid 7: de stem van de voorzitter is doorslaggevend; macht voorzitter is groot
gelet op even aantal DB-leden....
Het bestuur van de GR is vrij om het aantal DB-leden te bepalen. Bij een lichte GR zoals de MARN
met 8 deelnemende gemeenten en een heel beperkte taak is 4 DB-leden wat aan de ‘forse’ kant.
Anderzijds is het tijdsbeslag wat van de bestuurders in deze GR gevraagd wordt zodanig beperkt,
dat het niet als een bezwaar wordt ervaren. Bij het DB van de MGR is overigens besloten het aantal
leden terug te brengen van 5 naar 3.
De rol van een voorzitter is bij het staken van stemmen altijd doorslaggevend (zie ook college van
B&W) en daarom niet uitzonderlijk.
Hoofdstuk 5, artikel 12: alleen van toepassing op voorzitter AB of ook voorzitter DB?
Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de voorzitter van het DB. Met college wordt het DB
bedoeld. De voorzitter van het AB is tevens voorzitter van het DB en door het AB uit haar midden
aangewezen. Aangezien de voorzitter lid moet zijn van het AB en AB-leden ingevolge de WGR
alleen maar raadsleden, wethouder of burgemeester kunnen zijn, is een extern lid als voorzitter niet
mogelijk.
Hoofdstuk 5, artikel 13: voorzitter van zowel AB als DB?
Hier wordt inderdaad de voorzitter van zowel het AB als het DB bedoeld. Het DB is het uitvoerend
bestuur, het AB bepaalt de beleidskaders en houdt toezicht. De voorzitter maar ook de overige DBleden zijn in beide besturen actief.
Hoofdstuk 8, artikel 20: DB bepaalt haar reglement van orde? Akkoordverklaring AB?
Het DB dient haar reglement van orde voor te leggen aan het AB. Het AB heeft de bevoegdheid het
DB instructies te geven voor de werkwijze van het DB.(artikel 7, lid 4 GR)
Hoofdstuk 10, artikel 24: nadelig begrotingssaldo?
Bij het opstellen van een begroting voor enig jaar kàn het voorkomen dat er een begrotingstekort
ontstaat. De deelnemende gemeenten dienen dan aan de hand van een verdeelsleutel (aantal
inwoners) bij te dragen. Praktijk is echter dat de MARN al járen een positief exploitatiesaldo heeft
dat jaarlijks uitgekeerd wordt aan de deelnemende gemeenten.

Meer informatie...
Ons college vertrouwt erop dat met de beantwoording van uw vragen eventuele onduidelijkheden
zijn weggenomen en de behandeling van het voorstel tot wijziging van de tekst van de GR MARN
doorgang kan vinden. Uw opmerking over artikel 6, lid 3 zullen wij onder de aandacht brengen van
het bestuur van de MARN.

Met vriendelijke groet,
,en wethouders

DyEnne Koeken
secretaris

uaphfie Bergman
burgemeester
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Hans Vincken
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Griffie Beuningen
dinsdag 29 januari 2019 11:16
Hans Vincken
FW: vragen over MARN

Van: Paul ten Haaf fmailto:voorhuisl5a@qmail.coml
Verzonden: zaterdag 24 november 2018 6:36
Aan: Piet de Klein
CC: Griffie Beuningen; Amresh Dewkalie
Onderwerp: vragen over MARN
Hoi Piet,

naar aanleiding van de commissie ruimte, ik zou de punten, opmerkingen of vragen ten aanzien van de GR-MARN
nog aan de email toe vertrouwen. Onderstaand tref je ze aan, gebaseerd op bijlage b1 zoals in commissie ruimte
onder agendapunt 9 opgenomen.. Soms zal ik voorbeelden aanhalen om het te verduidelijken. Misschien komen
sommige voorbeelden niet veel voor, maar probeer ik ermee te verduidelijken dat ik denk dat de tekst aangescherpt
kan worden. En, het doel mis om het helderder en verduidelijkt te krijgen, ik ben er zeg maar met “een stofkam” door
heen gegaan. Soms begrijp ik verwijzingen niet. (Soms kunnen vragen dubbelop zijn overigens). De meest
opvallende heb ik hieronder weergegeven.

Algemeen: waarom komt hier geen raadsvoorstel van en van de ODRN wel?
- hoofdstuk 3, artikel 6.
* lid 1: als ik dit lid lees, dan concludeer ik voorzichtigheidshalve dat iedereen aangesteld kan worden als lid van
het AB? zie ook lid 4
* lid 3: waarom is opgenomen dat zij terstond weer kunnen worden aangewezen? De gemeenteraad stelt de
vertegenwoordigers aan, de vraag is dan ook wat deze zin betekent en/of toevoegt.
* lid 3: lijkt er vanuit te gaan dat er altijd een burgemeester of wethouder in het AB zit, terwijl dat volgens lid 1 niet
expliciet gesteld is.
* lid 4: hier lijkt een beperking te staan die niet in lid 1 staat, namelijk dat de deelnemer lid moet zijn van “iets” wat
hem heet aangewezen. Daarnaast suggereert lid 4 dat het lidmaatschap van de MARN vervalt als de persoon geen
lid meer is van de deelnemer die hem heeft aangewezen. Wat als een wethouder stopt en ruilt met een raadslid als
wethouder? Zeg maar een tussentijdse wissel. Dan blijft de oud-wethouder nu raadslid, lid van de GR omdat de GRregeling dat zo in zich heeft?
* lid 5 lijkt me niet reëel, ontslag gaat in als onherroepelijk in opvolging is voorzien. Volgens mij doelt lid 6 daar al
op en tevens: als een wethouder zelf opstapt is het voorbij, in definitieve opvolging zal niet dezelfde dag voorzien zijn.
Wat voegt dit artikel derhalve toe?
- hoofdstuk 4, artikel 11:
* lid 7: de stem van de voorzitter is doorslaggevend, er zijn 4 DB leden. Hiermee is “de macht” van de voorzitter
ineens erg groot zo lijkt me! Waarom is hier voor gekozen en waarom geen oneven aantal DB leden? (zie ook
hoofdstuk 5 art. 12 en 13 over voorzitter DB).
- hoofdstuk 5, artikel 12: hier is alleen voorzien in de voozittersrol van het AB, althans, dat is mijn interpretatie. Als dat
zo is, waar is dan voorzien in de rol van het DB?
* lid 2: wordt hier met college bestuur bedoeld?
* algemeen: waarom wordt hier niet opgenomen dat de voorzitter een extern lid kan zijn?
* algemeen: hoe wordt de voorzitter van het DB gekozen.
- hoofdstuk 5 artikel 13:
* lid 1: is hier de conclusie dat de voorzitter zowel voorzitter is van het DB als AB en dientengevolge altijd in de
twee bestuurslagen zit?
* lid 2: welke voorzitter wordt hier bedoeld?
l

- hoofdstuk 8, artikel 20:
* het DB bepaalt zelf haar reglement van orde? Een akkoordverklaring van het AB lijkt me op zijn minst wenselijk.
- hoofdstuk 10, artikel 24:
* lid 1: hier wordt gesproken over een nadelig saldo. Wat bij een voordelig begrotingssaldo? Artikel 26 spreekt over
het exploitatiesaldo, daar tref ik dit niet aan als het gaat om begrotingssaldo.
* algemeen: waarom wordt een negatief begrotingssaldo toegestaan?

tot zover, misschien is verduidelijking in een gesprek nodig, dan verneem ik dat graag! laten we dan proberen
daarvoor een moment te prikken in de agenda’s.

nog een vraag over de (ik dacht) MGR: enige tijd geleden heb ik je een aantal documenten meegegeven als het gaat
om bijvoorbeeld treasury-statuut etc. Wat me niet meer bijstaat is wat daar uiteindelijk mee gedaan is. Graag zou ik
dat nog vernemen.

mooi weekend!

Met vriendelijke groet,
Paul ten Haaf
06-51851457
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