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Geachte leden van de colleges en raden,
Hierbij bieden wij u de ontwerpjaarstukken 2018 en —begroting 2020 aan. Beide stukken hebben
betrekking op de MGR als geheel en op beide modules.
De kaders voor de begroting hebben wij u eind vorig jaar al gestuurd. U bent in de gelegenheid
gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben alle gemeenten gebruik
gemaakt, waarvoor onze dank. De ingediende zienswijzen hebben we waar mogelijk en wenselijk in
de begroting verwerkt. In de bijlage bij deze brief gaan wij verder in op deze zienswijzen.
U kunt een zienswijze indienen op de bijgevoegde ontwerpstukken. Deze kunt u voor 15 juni 2019
indienen, conform afspraak met de agendacommissie.
Bij de ontwerpjaarstukken 2018 vragen we uw aandacht voor het volgende.
De iRvN heeft op het onderdeel automatisering een overschot van € 263.000. Wij stellen voor deze
middelen gedeeltelijk te benutten om versneld een (verdere) verbetering van de beveiliging van
persoonsgegevens door te voeren. Het gaat dan om een bedrag van in totaal € 240.000. Een verdere
toelichting op dit voorstel treft u als bijlage aan bij deze brief. We vragen u in uw zienswijze expliciet
in te gaan op dit voorstel.
Bij de ontwerpjaarstukken is als bijlage het concept-rapport van de accountant toegevoegd. Hierin
staat vermeld dat de accountant van plan is een goedkeurende controleverklaring te verstrekken
op zowel de getrouwheid als rechtmatigheid van de jaarrekening 2018. Het is de accountant
door omstandigheden, gelegen buiten het controleproces nog niet gelukt de verklaring
daadwerkelijk te verstrekken.
Bij de begroting 2020 en bijstelling 2019 vragen we uw aandacht voor het volgende. Onze
Bestuurscommissie Werk heeft erop gewezen dat de voorliggende begroting budgettaire
consequenties heeft voor gemeenten (vanaf 2019). Ten opzichte van de primaire begroting 2019 zijn
de bijdragen voor wettelijke loonkostensubsidies en arbeidsmatige dagbesteding verhoogt. Het is
mogelijk dat uw gemeente een besluit moet nemen over de dekking van deze consequenties.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw zienswijze graag tegemoet.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De

dr
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