Dagelijks Bestuur MGR Sociaal Domein
Centraal Gelderland
T.a.v. H. Wiselius
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:
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Contactpersoon
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Onderwerp: Zienswijze MGR SDCG 2020

Geachte mevrouw Wiselius,
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van datum XXXXX 2020 een zienswijze uitgebracht over
uw concept-uitvoeringsprogramma 2021 en concept-meerjarenbegroting 2020-2024. Deze geven wij
onderstaand weer.
Er is veel waardering voor de inzet binnen de MGR-modules. Wij hebben gezien dat de start met de
uitvoering van het formele werkgeverschap van de SW-medewerkers goed is verlopen. De
onderwijsmodule heeft zich ingespannen om tot de gevraagde nullijn in 2021 te komen. Het WSP heeft
een groot aantal plaatsen gerealiseerd en wordt door werkgevers goed gewaardeerd. De inkoopmodule
heeft de nieuwe contractering voorbereid en een kwaliteitskader ontwikkeld.
De governance-afspraken zijn in 2019 meer eigen gemaakt waardoor de bestuurlijke drukte is
verminderd en de samenwerking op regionaal niveau is versterkt. Daarbij moet worden opgemerkt dat
aandacht voor dergelijke afspraken continu noodzakelijk is.
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om de toegevoegde waarde van de MGR vorm te geven. Onder
andere door kennisdeling en samenwerking en een proactieve houding vanuit de modules waardoor
onderlinge 'kruisbestuiving' en versterking ontstaat. In uw uitvoeringsprogramma 2021 staat dat u op
deze ingeslagen weg doorgaat. Aan dit punt wordt sterk gehecht en wij zien het daarom als een
uitdaging voor de MGR om tot meer concrete resultaten in deze te komen.
In het uitvoeringsprogramma is duidelijk aangegeven voor welke werkzaamheden en uitdagingen de
modules staan. Daarover geven wij u verder geen zienswijze mee.
Het verheugt ons dat het de MGR een sluitende begroting heeft aangeleverd. Uw organisatie is 'lean &
mean' ingericht; de focus ligt sterk op een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de
werkzaamheden. In 2019 is geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de bedrijfsvoering. Dit komt
onder meer tot uitdrukking in de kwaliteit van de financiële stukken en de risicobeheersing hetgeen bij
ons veel vertrouwen wekt.
Als opdrachtgever voor de diensten binnen de modules hebben wij belang bij een zo goed mogelijke
prijs/kwaliteitsverhouding. Bij de module Inkoop wordt dit onder andere tot uitdrukking gebracht bij de
realisatie van de nieuwe aanbesteding.
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Buiten de ingestelde bestemmingsreserves voor de modules WSP en WgSW dienen eventuele tekorten
door de deelnemende gemeenten te worden aangevuld wanneer u de kosten niet binnen de begroting
kunt opvangen. Wij vragen u daarom om op financieel gebied, volgens de reeds in 2019 ingezette koers,
scherp aan de wind te blijven zeilen en om ons tijdig te informeren wanneer begrotingsafwijkingen
voorzien worden. Dit is relevant omdat de gevolgen van de coronacrisis voor uw dienstverlening nog niet
kunnen worden overzien.
Wij vertrouwen erop dat door onze gezamenlijke inspanningen in regionaal verband de komende jaren
de kwaliteit van ondersteuning voor onze inwoners gewaarborgd blijft. Daarom blijven wij graag op de
hoogte van uw activiteiten en resultaten.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,

de burgemeester,
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Onderwerp

zienswijze gemeenteraad op jaarstukken
2020 e.v.

Ons kenmerk
Uw kenmerk

Behandeld door

M. Willekes

Telefoonnummer
E-mailadres

(0313) 48 13 25
marjel.willekes@doesburg.nl

Geacht bestuur,
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 gesproken over de jaarstukken van
de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland waarover
de raad gevraagd wordt een zienswijze uit te brengen. Het gaat daarbij om:
- de concept gewijzigde begroting 2020;
-de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024;
-het conceptuitvoeringsprogramma 2021.
Wij sturen u hierbij de zienswijze van onze gemeenteraad.
Zienswijze
De gemeenteraad is positief gestemd over de resultaten van 2019 van de MGR en ziet dat in de
begroting en het programma een goede balans is gevonden tussen enerzijds het streven naar (en
borgen van) een goede kwaliteit van zorg (Wmo en jeugdhulp) en anderzijds een efficiënte invulling
van de modules en het benutten van kansen om de kosten laag te houden.
De uitbraak van het coronavirus leidt echter wel tot extra zorgen. De VNG heeft de gemeenten
gevraagd om zorgaanbieders (Wmo en Jeugdhulp) met wie ze een contract hebben te blijven
betalen, ook als er tijdelijk geen of een andere of een beperkte prestatie kan worden geleverd. Doel
van deze oproep is er gezamenlijk voor te zorgen dat voor de lange termijn de continuïteit van zorg
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en ondersteuning geborgd is. De VNG is met het Rijk in gesprek over de vergoeding door het Rijk
van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken. Op dit moment is nog niet helder wat
uiteindelijk de gevolgen van deze maatregelen zullen zijn voor gemeenten.
Ook is de omvang van de problemen voor werkgevers en werknemers in de regio door de
coronacrisis nu nog onvoldoende duidelijk.
Dit alles zorgt voor een onzekere toekomst. De gemeenteraad begrijpt dat de gevolgen van de
coronacrisis op dit moment nog niet kunnen worden doorvertaald naar eventuele bijstellingen van
de begroting en het programma, maar vraagt wel om door de MGR actief en tijdig op de hoogte te
worden gebracht van belangrijke ontwikkelingen op dit gebied.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Doesburg,
P. Werkman | Gemeentesecretaris
{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

drs. L.W.C.M. van der Meijs | Burgemeester
{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}
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Aan het Algemeen Bestuur
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal Domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802CC Arnhem

Uw brief van

30 maart 2020

Uw kenmerk
Zaaknummer

ZS-151801

Bijlage(n)
Datum

11 juni 2020

Behandeld door

L.C.M. Roeling

Telefoonnummer

(026) 32 60 111
Zienswijze concept uitvoeringsprogramma 2021,
concept begrotingswijziging 2020 en concept
meerjarenbegroting 2021-2024

Onderwerp

Geacht bestuur,
Recent hebben wij via het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard de jaarstukken 2019,
concept uitvoeringsprogramma 2021, concept begrotingswijziging 2020 en concept meerjarenbegroting
2021-2024 van de MGR sociaal domein centraal ontvangen. U hebt gevraagd kennis te nemen van deze
stukken en (met uitzondering van de Jaarstukken 2018) hierover onze zienswijze kenbaar te maken.
Bovendien hebt u verzocht deze zienswijze vóór 8 juni 2020 aan te bieden. Dat laatste is helaas niet
mogelijk, omdat de raadscyclus waarin dit onderwerp wordt besproken, eindigt met onze raadsvergadering
op 11 juni 2020. Dit is echter voor de besluitvorming van uw Algemeen Bestuur op 25 juni. Derhalve gaan wij
ervan uit dat dit geen problemen oplevert.
Wij hebben uitvoerig kennis genomen van de toegezonden stukken. Wij stellen vast dat de begroting 2020
van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) door een aantal ontwikkelingen tussentijds
gewijzigd dient te worden. In 2020 is voor beheer, module inkoop en module WSP geen indexering
toegepast en de 0-lijn gehanteerd. De gewijzigde begroting leidt niet tot hogere kosten voor onze gemeente.
Daarmee komt u tegemoet aan de uitdaging die wij als gemeente hebben op het terrein van het sociaal
domein. Wij kunnen dan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2020.
Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het uitvoeringsplan 2020-2023. Hiermee heeft u een meerjarige
basis geformuleerd voor de doelen en werkzaamheden van de MGR en sluit u aan bij de
meerjarenafspraken zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. We zien
dat de kosten voor de module inkoop stijgen als gevolg van een grotere inzet op kwaliteit en rechtmatigheid.
Deze extra inzet onderschrijven wij omdat het bijdraagt aan kwalitatief goede en passende zorg aan onze
inwoners. Verder zien wij dat u aandacht blijft besteden aan het uitvoeren van de banenafspraak. Dat vinden
wij als raad erg belangrijk. Daarnaast zien we dat de bijdrage van de gemeente Lingewaard in de kosten van
deelname in de module WgSW de komende jaren verder afneemt. Dit is overeenkomstig onze
verwachtingen , zodat een en ander ook aansluit bij onze meerjaren-programmabegroting.
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Punt van zorg blijft het risico op extra kosten als gevolg van vervanging van eventueel langdurig zieke
medewerkers. Wij geven uw bestuur in overweging hiervoor in de toekomst een passende oplossing te
zoeken. Dit is nu extra actueel vanwege de coronacrisis. U geeft aan te verwachten dat de financiële impact
voor de MGR te overzien is. De baten voor de MGR bestaan voornamelijk uit de vastgestelde gemeentelijke
bijdrage. Aan de kostenkant kan er sprake zijn van extra kosten, wanneer medewerkers op cruciale functies
langdurig ziek zijn en vervangen moeten worden en eventuele extra kosten door het langdurig thuiswerken.
Voor de beheersbaarheid van de MGR-kosten en om in onze eigen begroting tijdig rekening te kunnen
houden met mogelijke extra kosten, vragen wij u nadrukkelijk de ontwikkelingen goed te monitoren en ons
ruim op tijd te informeren over voorziene afwijkingen op de begroting.
Met in achtneming van ons zorgpunt, kunnen wij in instemmen met het uitvoeringsprogramma 2021, de
begrotingswijziging 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de MGR.
Met vriendelijke groet,
de voorzitter van de gemeenteraad van Lingewaard,

J.P.M. Meijers
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MGR Centraal Gelderland
ter attentie van het Dagelijks Bestuur
Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

Datum

Onderwerp

7 april 2020

MJB 2021-2024 en uitvoeringsgprogramma 2021

Beste leden van het dagelijks bestuur,
Met interesse hebben wij kennis genomen van de jaarstukken voor 2021. De stukken zijn helder
geformuleerd en goed leesbaar. Uit de stukken komt duidelijk naar voren dat u naast de
uitdagingen waarvoor u al staat in 2021, de effecten van de covid-19 crisis ook niet ongemerkt
voorbij zullen gaan.
De continuïteit van zorg is voor onze inwoners van groot belang. Door de huidige crisis staat deze
onder druk. Wij vertrouwen op de expertise en inzet van de module Inkoop dat de zorgcontinuïteit
gewaarborgd wordt. Wij vragen u ons daar actief van op de hoogte te houden, zodat onze raad een
goed beeld heeft van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
Begrotingswijziging 2020
De aanleiding voor de wijzigingen is duidelijk. Ten aanzien van de extra taak met betrekking tot
kwaliteit verwachten wij daarvan de eerste resultaten in het jaarverslag 2020 terug te zien.
Begroting 2021
Uit de stukken blijkt dat u zich blijft inzetten om bezuinigingsdoelstellingen te behalen. Het binnen
de nullijn blijven voor de module onderwijs spreekt hierin voor zich. Wij vertrouwen erop dat u
waar mogelijk deze lijn voortzet.
Wij realiseren ons dat er voor 2020 zowel als voor 2021 door covid-19 onvoorspelbare effecten
kunnen optreden, die noodzaken tot nieuwe aanpassingen. Wij hopen dat deze minimaal zullen
zijn.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw taken en blijf vooral ook gezond.
Met vriendelijke groet,

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door

Verzenddatum van deze brief

Ons kenmerk

(026) 33 48 511

Bijlage

117282

j.de.graaff@renkum.nl

-

J.G. (Joan) de Graaff

Gemeente Renkum
DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte

A.M.J. (Agnes) Schaap
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Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling
Dorpsplein 1
6931 CZ WESTERVOORT

datum

zaaknummer

uw brief/kenmerk

behandeld door

doorkiesnummer

bijlage(n)

G. Oosterveld (mw)

(026) 49 76 577

6 april 2020

onderwerp

Zienswijze gemeenteraad
Geacht bestuur,
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 mei 2020 gesproken over:

de gewijzigde begroting 2020;

het uitvoeringsprogramma 2021;

de meerjarenbegroting 2021-2024.
Wij delen u hierbij mede dat de raad van de gemeente Rheden op 26 mei jl. een positieve
zienswijze heeft gegeven op de gewijzigde begroting 2020, het uitvoeringsprogramma
2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Domein Regio Centraal Gelderland (MGR). In deze brief lichten wij de zienswijze van onze
raad toe.
Zienswijze
De gemeenteraad is positief gestemd over de geformuleerde focus voor de komende jaren,
maar wil nog wel een belangrijk aandachtspunt meegeven. De focus van de MGR moet
blijven liggen op de doorontwikkeling van de dienstverlening binnen de vier modules. Wij
onderschrijven de doelstelling van de MGR, namelijk dat de regionale samenwerking in het
sociaal domein moet leiden tot kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de
inwoners van onze gemeente. Daarbij moet efficiënte uitvoering en 'mean en lean' het
uitgangspunt zijn, zeker in een tijd waar wij als gemeente met forse overschrijdingen
kampen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Rheden,
secretaris

burgemeester

N. Renkema

C.F. van Eert

AAN;
MGR sociaal domein centraal
Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem

Briefnr.:
Behandeld door:
Doorkiesnr:
Uw brief/kenmerk:
Bijlage(n):
Datum:

Onderwerp:

AW/20/04/01
A. van der Wiel
026-3843679

27 mei 2020
Jaarrekening 2019, gewijzigde begroting 2020, uitvoeringsprogramma 2021, en
ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024

Geacht bestuur,
Op 26 mei 2020 heeft de raad van de gemeente Rozendaal de jaarstukken 2019, gewijzigde begroting
2020, uitvoeringsprogramma 2021en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de MGR behandeld.
De raad heeft geen inhoudelijke of financiële opmerkingen over de aangeboden stukken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaries
de burgemeester,
W.G. Pieterse-Pook
drs. E. Weststeijn

Postbus 9106, 6880 HH Velp

Tel.: 026-3843666

Fax.: 026-3843670
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Ons kenmerk
20uit08011
Behandeld door
M, Boscha

Datum
9 juni 2020
Telefoonnummer
14 0481

Verzonden d.d.

Geachte heer, mevrouw,
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 juni 2020 een zienswijze uitgebracht over uw
concept-uitvoeringsprogramma 2021 en concept-meerjarenbegroting 2020-2024. Deze geven wij
onderstaand weer.
Er is veel waardering voor de inzet binnen de MGR-modules. Wij hebben gezien dat de start met
de uitvoering van het formele werkgeverschap van de SW-medewerkers goed is verlopen. De
onderwijsmodule heeft zich ingespannen om tot de gevraagde nullijn in 2021 te komen. Het WSP
heeft een groot aantal plaatsen gerealiseerd en wordt door werkgevers goed gewaardeerd. De
inkoopmodule heeft de nieuwe contractering voorbereid en een kwaliteitskader ontwikkeld.
De governance-afspraken zijn in 2019 meer eigen gemaakt waardoor de bestuurlijke drukte is
verminderd en de samenwerking op regionaal niveau is versterkt. Daarbij moet worden opgemerkt
dat aandacht voor dergelijke afspraken continu noodzakelijk is.
In 2019 zijn de eerste stappen gezet om de toegevoegde waarde van de MGR vorm te geven.
Onder andere door kennisdeling en samenwerking en een proactieve houding vanuit de modules
waardoor onderlinge 'kruisbestuiving' en versterking ontstaat. In uw uitvoeringsprogramma 2021
staat dat u op deze ingeslagen weg doorgaat. Aan dit punt wordt sterk gehecht en wij zien het
daarom als een uitdaging voor de MGR om tot meer concrete resultaten in deze te komen.
In het uitvoeringsprogramma is duidelijk aangegeven voor welke werkzaamheden en uitdagingen
de modules staan. Daarover geven wij u verder geen zienswijze mee.
Het verheugt ons dat het de MGR een sluitende begroting heeft aangeleverd. Uw organisatie is
'lean & mean' ingericht; de focus ligt sterk op een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de
werkzaamheden. In 2019 is geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de bedrijfsvoering. Dit
komt onder meer tot uitdrukking in de kwaliteit van de financiële stukken en de risicobeheersing
hetgeen bij ons veel vertrouwen wekt.
Als opdrachtgever voor de diensten binnen de modules hebben wij belang bij een zo goed
mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding. Bij de module Inkoop wordt dit onder andere tot uitdrukking
gebracht bij de realisatie van de nieuwe aanbesteding.
Buiten de ingestelde bestemmingsreserves voor de modules WSP en WgSW dienen eventuele
tekorten door de deelnemende gemeenten te worden aangevuld wanneer u de kosten niet binnen
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de begroting kunt opvangen. Wij vragen u daarom om op financieel gebied, volgens de reeds in
2019 ingezette koers, scherp aan de wind te blijven zeilen en om ons tijdig te informeren wanneer
begrotingsafwijkingen voorzien worden. Dit is relevant omdat de gevolgen van de coronacrisis voor
uw dienstverlening nog niet kunnen worden overzien.
Wij vertrouwen erop dat door onze gezamenlijke inspanningen in regionaal verband de komende
jaren de kwaliteit van ondersteuning voor onze inwoners gewaarborgd blijft. Daarom blijven wij uw
activiteiten en resultaten met belangstelling volgen.

Hoogachtend,
de raad,
de griffier,

de voorzitter,

D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos
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Westervoort
Gemeente Westervoort
Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
Dorpsplein 1

(026) 317 99 11
gemeente@westervoort.nl
www.westervoort.nl

6931CZ WESTERVOORT

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

:

6 mei 2020
Z/20/065689 /201455540
Zienswijze Westervoort concept Meerjarenbegroting MGR
2020-2024
Marjet van Genugten

Geachte mevrouw Wiselius,
Procedureel is het voor ons niet mogelijk om voor begin juni 2020 een zienswijze van onze
gemeenteraad in te dienen op de concept Meerjarenbegroting 2020-2024 en het
Uitvoeringsprogramma 2021 van de MGR Sociaal Domein regio Centraal Gelderland. De
gemeenteraad vergadert op 15 juni 2020. Wij reageren daarom als college op de toegezonden
stukken. Mocht de gemeenteraad later afwijkend oordelen, dan laten wij u dat weten.
Wij hebben ingestemd met de concept Meerjarenbegroting 2020-2024 en het
Uitvoeringsprogramma 2021 van de MGR met de volgende kanttekeningen:
•

Tot ons genoegen hebben we kunnen vaststellen dat de MGR in 2019 goede resultaten
heeft geboekt met een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot.

•

We zien dat het aanstellen van de nieuwe extra medewerker in de module Inkoop voor
Kwaliteit meerkosten met zich meebrengt, maar het is onze verwachting dat deze
kwaliteitsimpuls een duidelijke meerwaarde heeft voor de inkoop. Wij hebben de
verwachting de door ons nagestreefde kwaliteitsverbetering in de daarop toeziende
meetgegevens van het volgende jaarverslag terug te zien

Met vriendelijke groeten,
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