NIEUWSBRIEF
Uitkomsten miniconferenties MGR en informatiebijeenkomsten
module Werkgeverschap Sw
In de maand september zijn twee miniconferenties
gehouden om de Raden in de regio te informeren
over de MGR in het algemeen en de werkzaamheden
van de drie modules. Aansluitend werden er
informatiebijeenkomsten gehouden over het
voorgenomen besluit van zowel de GR Presikhaaf
Bedrijven als de MGR Sociaal Domein Centraal
Gelderland, om het Werkgeverschap Sw als vierde
module onder te brengen bij de MGR.

Besluitvorming
In de komende periode wordt de Raden gevraagd:
▪ Toestemming te geven om de regeling te wijzigen
en daarmee de mogelijkheid te geven de nieuwe
module onder de MGR te brengen;
▪ Wensen en bedenkingen door te geven over het
instellen van een bestuurscommissie voor deze
nieuwe module.
Veel gestelde vragen…en de antwoorden
Tijdens de bijeenkomsten op 10 en 13 september jl.
zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
Wij hebben deze vragen en opmerkingen zoveel als
mogelijk geïnventariseerd en in twee veel gestelde
vraag & antwoordenlijsten opgenomen:
▪ Klik hier voor de vragen & antwoorden over
de MGR en haar huidige drie modules
▪ Klik hier voor de vragen & antwoorden van de
raadsinformatiebijeenkomsten over de
nieuwe module

Presentaties bijeenkomsten
De presentaties van deze bijeenkomsten kunt u
terugvinden op onze (vernieuwde) website onder
‘publicaties’. U kunt ze ook vinden door op
onderstaande onderwerpen te klikken:
▪ Klik hier voor de presentatie van de
miniconferentie ‘Samen, voor elkaar’
▪ Klik hier voor de infographic over de MGR
▪ Klik hier voor de presentatie van ‘Presikhaaf
Bedrijven’
▪ Klik hier voor de presentatie ‘nieuwe module
Werkgeverschap Sw voor de MGR’

Om kennis te maken met verbonden partijen in de regio
organiseerde de Gelderland Academie op 29 augustus het
‘Festival Verbonden Partijen’. Ook wij waren van de partij.
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