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Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling MARN heeft na de evaluatie een andere wijze van werken gekregen
waarbij het geen projectorganisatie meer is. Tevens is MARN geen eigenaar meer van de gronden
waarop de installaties van ARN B.V. zijn gevestigd. Deze ontwikkelingen maken het dat het Algemeen Bestuur
van de MARN het wenselijk acht dat de tekst hierop wordt aangepast. Het betreft dus wijzigingen die
aangebracht moeten worden.
Omdat de gemeenschappelijke regeling MARN een regeling is aangegaan tussen de raden, colleges van
Burgemeester en Wethouders en Burgemeesters van de deelnemende gemeenten dienen niet alleen de Raad
maar ook het College van Burgemeester en Wethouders als ook de Burgemeester in te stemmen met de
wijzigingen van de regeling.

Besluit om
1. te besluiten tot de wijziging zoals omschreven in de bijlage ‘Voorstel tot wijziging van de tekst van de
gemeenschappelijke regeling MARN’;
2. het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester toestemming te verlenen tot deze
wijziging eveneens te besluiten._____________________________________________________________
Inleiding
De gemeenschappelijke regeling MARN heeft na de evaluatie een andere wijze van werken gekregen
waarbij het geen projectorganisatie meer is. Tevens is MARN geen eigenaar meer van de gronden
waarop de installaties van ARN B.V. zijn gevestigd. Deze ontwikkelingen maken het dat het Algemeen
Bestuur van de MARN het wenselijk acht dat de tekst hierop wordt aangepast.
Op grond van artikel 1 lid 2 van de Wgr heeft het College van Burgemeester en Wethouders als ook de
Burgemeester toestemming nodig voordat zij tot de wijziging mogen besluiten. Op grond van hetzelfde
tweede lid kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
In het ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling zijn onder meer volgende aanpassingen verwerkt:
» het verwijderen van de bepaling dat MARN als taak heeft gronden te verwerven, beheren dan wel
verhuren voor zover dit in verband met de exploitatie van de afvalverwerkingsimichting nodig is;
« het verwijderen van de bepaling over de projecten die door MARN werden verzorgd waarbij in de
plaats een bepaling over afstemming is opgenomen;
» het verwijderen van de bepaling over de regiegroep, die is komen te vervallen.
Het ontwerpbesluit, de daarbij behorende memorie van toelichting alsmede de geconsolideerde tekst van
de regeling zijn bij dit voorstel gevoegd.
Beoogd effect
Een geactualiseerde tekst voor de gemeenschappelijke regeling MARN.
Argumenten
1. hetAB en DB van de MARN achten de tekstwijziging wenselijk

de MARN geen projectorganisatie meer is en geen projecten meer uitgevoerd en geen gronden meer in
bezit heeft. De gronden die de MARN in eigendom had, waarop de stort en de installaties van ARN B.V.
zijn gevestigd, zijn verkocht aan ARN B.V.

Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Tijdspad
Het besluit om toestemming te verlenen tot deze wijziging moet plaatsvinden allereerst door de
gemeenteraad, dan door het college van b&w en voorts door de burgemeester. Hiertoe worden separate
voorstellen voorgelegd.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie
De tekst van de GR MARN is gewijzigd als minimaal tweederde van de deelnemers hebben ingestemd met
de wijziging (artikel 31 lid lj. In feite houdt dit in dat 6 deelnemers voor dienen te zijn.
Iedere deelnemer dient de wijziging waartoe besloten is te publiceren. De gemeente Nijmegen dient de
wijziging daarnaast nog te laten publiceren in de Staatscourant (artikel 37 lid 1). Tevens dient een afschrift
van de wijziging ter kennisname te worden gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van
Limburg vanwege de deelname van de gemeente Mook en Middelaar aan de regeling.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1.
Routingformulier: AT18003515

2.
Voorstel tot wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN: AT18003512
2.
Artikelsgewijze toelichting: AT18003513
3.
TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO
NIJMEGEN: AT18003514
Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 12 maart 2019.
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