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In het Rijk van Nijmegen wordt goed sa-
mengewerkt tussen gemeenten. De laatste 
periode nemen de samenwerkingsambities 
toe. Niet alleen omdat erom gevraagd wordt, 
maar ook omdat de regio ervan overtuigd 
is dat samenwerking toegevoegde waarde 
heeft voor burgers en bedrijven. Op het so-
ciaal domein is deze waarde al beschreven 
in twee regionale visies. Deze inhoudelijke 
basis gebruikt de regio om een vervolgstap 
te zetten: “vorm volgt inhoud.”

De afgelopen twee jaar is verkend waar inter-
gemeentelijke samenwerking in Rijk van Nij-
megen aan moet voldoen, niet alleen inhoude-
lijk maar ook met betrekking tot de vorm. Na 
twee raadsconferenties, een raadsconsulta-
tieronde en een aantal collegebijeenkomsten 
is het mogelijk conclusies te trekken. Samen-
werking in de regio: 

haalt het maximale uit de uitvoering (instru- - 
 menteel niveau); 

laat beleid een lokale aangelegenheid; - 
levert geen bestuurlijke drukte op; - 
gaat uit van ontkokering en integraliteit. - 

Op basis van al deze ontwikkelingen wordt nu 
voorgesteld een Modulaire Gemeenschappe-
lijke Regeling (MGR) voor het Rijk van Nijme-
gen te bouwen. Vanuit het beginsel vorm volgt 
inhoud wordt de MGR in eerste instantie gevuld 
met één module: 

een nieuwe Werkbedrijf,- 

Later moegelijk aan te vullen met andere mo-
dules, te beginnen bij:

een ICT-bedrijf; - 
een contract- en inkoopeenheid voor de - 

 nieuwe Wmo/Jeugdwet.   

Over deze modules vindt separate besluitvor-
ming plaats door de gemeenteraden. Als de 
regio in de toekomst andere modules wil toe-
voegen aan de MGR, vergt dit ook afzonderlijke 
besluitvorming. Een aantal aspecten moet uit 
de concrete voorstellen voor het toevoegen van 
nieuwe modules blijken: 

de toegevoegde waarde van regionalisering  - 
 voor burgers en bedrijven; 

de gemeenschappelijke basis (wat doet de  - 
 regio gezamenlijk);

het verwachtingspatroon (welke ruimte heeft  - 
 een gemeente);

is vrijwillig, maar niet vrijblijvend (deelne- - 
 men aan een module is een lokale keuze,  
 maar deelnemen betekent ook echt deelne- 
 men). 

De bouw van de MGR is een proces van elkaar 
vinden, schaven en elke keer weer opnieuw af-
wegen. Naast de MGR blijven er altijd andere 
opties om samenwerking vorm te geven: via 
gastheerconstructies of bestaande organisa-
ties (zoals de GgD en de Veiligheidsregio). De 
regio spreekt nu wel hardop uit dat ze – op Rijk 
van Nijmegen schaal – geen nieuwe gemeen-

schappelijke regelingen opricht. En omdat de 
regiogemeenten niet bij alle regionaliserings-
trajecten het wiel steeds opnieuw uit willen 
vinden, wordt daarnaast een hulpstructuur 
opgezet met uitgangspunten voor ondersteu-
nende functies en fricties.

Vanuit de overtuiging dat de regiogemeenten 
samen sterker staan en dat de regio zoekt naar 
kracht door verbinding, is dit een eerste be-
wuste stap naar meer gezamenlijkheid; maar, 
met respect voor elkaars individuele positie. 
In een goede relatie geef je elkaar immers de 
ruimte.
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CONTEXT EN KOERS

H O O F D S T U K  1

Naar aanleiding van het rapport werd een con-
sultatieronde gedaan bij de gemeenteraden in 
Rijk van Nijmegen. Ook in deze consultatie-
ronde was vooral de GR het referentiekader in 
het gesprek. De MGR werd als reëel alternatief 
gezien. Raadsleden gaven aan het vaststellen 
van regionaal beleid door het bestuur van een 
gemeenschappelijk orgaan of via een afvaardi-
ging van gemeenteraden geen goed alternatief te 
vinden. Daarnaast werd gelijkwaardigheid als 
noodzakelijke randvoorwaarde benoemd.  

een terugblik
Begin 2012 kwamen de colleges uit de regio 
bij elkaar om de regionalisering te bespreken. 
Een Regionaal Aanjaagteam kreeg de opdracht 
te onderzoeken of intensivering van de samen-
werking in de regio mogelijk zou zijn. Medio 
2012 bracht dit team de resultaten van haar 
onderzoek naar buiten in het rapport ‘Niet ge-
lijk, wel gelijkwaardig & niet gelijk, wel geleide-
lijk’. De conclusie was dat er een goede regio-
nale voedingsbodem ligt voor intensivering van 
samenwerking. Het aanjaagteam kreeg vervol-
gens de opdracht alle mogelijke en passende 
formele vormen in kaart te brengen. 

Eind 2012 heeft dit geresulteerd in het rapport 
‘Een koepel voor regionale zuilen’, dat in februari 
2013 is gebruikt voor een regionale conferentie 
over regionalisering. Het rapport eindigt met 
een aantal overwegingen:

Het naast elkaar laten bestaan van afzonder- - 
 lijke gemeenschappelijke regelingen kan on- 
 gewenste effecten hebben. Terughoudendheid 
 bij het vormen van nieuwe GR’ren is gewenst. 

Een publiekrechtelijk model heeft de voor- - 
 keur. Het soort activiteiten waarin de regio wil 
 samenwerken, leent zich (in de meeste geval- 
 len) niet om op afstand te zetten van de over- 
 heid. Daarnaast heeft het Rijk in het verleden 
 vaker aangegeven dat niet alle gemeentelijke 
 taken geschikt zijn voor uitvoering door pri- 
 vaatrechtelijke partijen.
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De MGR is bij de ontwikkeling van het regionale 
Werkbedrijf bedacht en in het regionaal werk-
document ‘Samen Sterker’ (begin 2013) wordt 
de MGR voor het eerst genoemd. Het woord 
“modulair” geeft aan wat het verschil is tussen 
de MGR en een reguliere GR: de MGR is een GR 
waaraan modules kunnen worden toegevoegd. 
Een module kan gezien worden als een orga-
nisatieonderdeel, zoals een ICT-eenheid. De 
MGR ontwikkelt een uniform instrumentarium 
(bijvoorbeeld re-integratietrajecten), deelne-
mende gemeenten leggen de afname hiervan 
vast in een dienstverleningsovereenkomst 
(DVO). Belangrijk kenmerk van de MGR is dat er 
ruimte gezocht wordt voor lokaal maatwerk.

Op 11 september 2013 spraken de colleges 
over regionalisering. De colleges erkennen 
dat het integraal vormgeven van deze transi-
ties in regionaal verband grote consequenties 
heeft voor andere beleidsdomeinen en voor de 
gemeentelijke organisaties. Een belangrijk uit-
gangspunt dat voortkwam uit deze bespreking, 
was dat regionalisering (direct of indirect) toe-
gevoegde waarde moet hebben voor de burgers 
en bedrijven in de regio. Uiteindelijk is het aan 
de gemeenteraad om te bepalen of de toege-
voegde waarde van regionale samenwerking 
opweegt tegen bijvoorbeeld de kracht van lo-
kale dienstverlening.

Op 30 september 2013 vond de tweede regio-
nale raadsconferentie plaats. Raadsleden on-
dersteunden de lijn uit de consultatieronde en 
gaven aan dat er draagvlak is voor een samen-
werkingsverband met een modulair karakter. 
Het gezamenlijke zit ‘m volgens raadsleden 

op het instrumentele niveau, niet in de stra-
tegische keuzes. Daarbij maakten raadsleden 
de opmerking dat samenwerking per defini-
tie betekent dat lokale autonomie ingeleverd 
wordt ten behoeve van het collectief, en dat dit 
elke keer opnieuw een bewuste keuze moet 
zijn waarbij de gemeenteraden betrokken zijn. 
Deze keuze is gebaseerd op gelijkwaardigheid 
en gezamenlijkheid. 
In het kader van de scheiding tussen beleid 
en uitvoering, gaven raadsleden aan dat de 
gemeenteraad niet gaat over “het hoe”, maar 
over “het wat”. Verder gaven raadsleden aan 
niet de ambitie te hebben om op de stoel van 
de professionals te gaan zitten. Raadsleden 
vinden wel dat ze – op basis van signalen uit 
de samenleving – hier kritisch op moeten (én 
mogen) zijn. 

Daarnaast gaven raadsleden aan veel waarde 
te hechten aan een aantal overige aspecten: 

De vakinhoudelijke portefeuillehouder moet - 
 (namens het college) aanspreekbaar blijven 
 op zijn of haar portefeuille. 

De informatievoorziening moet tijdig zijn en - 
 toegespitst worden op de behoefte van raads 
 leden; 

De MGR zal er niet in één keer staan, er moet - 
 ruimte zijn en blijven voor (her)overwegingen 
 en bijstellingen. 

actuele ontwikkelingen
en perspectieven
Een grote regionale ontwikkelopgave ligt op 
dit moment op het sociaal domein. Naast een 
nieuw Werkbedrijf dat verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van de Participatiewet en nieuwe 
taken op het gebied van zorg en ondersteu-
ning (AWBZ, Jeugdzorg), moet energie ge-
stoken worden in de dwarsverbanden op het 
sociaal domein. Zodat voorzieningen optimaal 
gebruikt worden, producten logisch op elkaar 
aansluiten en een slag gemaakt wordt in het 
integraal benaderen van mensen die niet zon-
der hulp kunnen. Dit laatste is belangrijk: door 
toenemende schaarste wordt méér gevraagd 
van mensen en hun netwerk. Deze ontwikke-

ling staat ook beschreven in de nota ‘Kracht 
door verbinding’. 

Door de verbreding van deze taken (en schaar-
ser wordende middelen) groeit de behoefte bij 
gemeenten aan samenwerking in regionaal 
verband. En niet zozeer aan ad hoc samenwer-
king op een afgebakend en vast terrein, maar 
vooral ook aan een duurzame samenwerkings-
verband dat over zijn eigen grenzen heen kijkt, 
de integraliteit oppakt en extra kansen creëert 
op effectieve en efficiënte uitvoering. Daarbij 
ligt de focus overigens niet alleen op de MGR. 
Zoals in ‘Kracht door verbinding’ staat, is op het 
sociaal domein een groot aantal spelers actief. 
Zoals de Veiligheidsregio, de GgD en een aantal 
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te laten groeien. De regionale gemeenteraden 
bepalen per dossier óf een module toegevoegd 
wordt aan het samenwerkingsverband. De regio 
begint bij die domeinen waarop al overeen-
stemming bestaat. Voor het werkbedrijf, de
eerste module, is die overeenstemming nabij. 
Voor twee andere modules (inkoop- en
contractering AWBZ/Jeugdwet alsmede ICT) 
wordt dit onderzocht. Benadrukt wordt dat hier 
nog separate besluitvorming over plaatsvindt 
en dat het – voor een gemeente – altijd een 
mogelijkheid is om niet deel te nemen aan een 
module. Dat geldt ook voor de eerste modules. 
Als een gemeente definitief besluit deel te ne-
men, worden per module afspraken gemaakt. 
Samenwerking is vrijwillig, maar eenmaal aan-
gegaan niet vrijblijvend. Per module weegt een 

Naast de criteria die benoemd zijn in dit hoofd-
stuk, is nog een aantal meer juridische en or-
ganisatorische factoren bepalend voor het sla-
gen van regionale samenwerking. Hieronder 
worden twee belangrijke factoren benoemd. 

Z O  l e a N - a N D - M e a N  M O G e l I j k 
O R Ga N I s e R e N 
De regio heeft de ambitie zo effectief mogelijk 
te handelen. Dit betekent dat alle processen le-
an-and-mean moeten zijn. Consequentie hier-
van is dat zoveel mogelijk bevoegdheden met 
een operationeel karakter zo laag mogelijk in 
de organisatie worden geregeld. De bedrijfs-
voering wordt zoveel mogelijk doorgemanda-
teerd aan de directie; de meer instrumentele 
bevoegdheden die per regiogemeente kunnen 
verschillen, worden zoveel mogelijk belegd in 
het AB (zie hoofdstuk 2). Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat een specifieke verordenende 
bevoegdheid van de gemeenteraden naar het 
AB van de regeling gaat óf dat de lokale veror-
deningen door de MGR afgestemd en aange-
boden worden. Deze afweging wordt per mo-
dule gemaakt. De beleidsdomeinen in de regio 
(van ICT tot re-integratie en zorg) zijn divers en 
de sturingsbehoefte per domein verschilt. Dit 
vraagt per module separate besluitvorming in 
de colleges en in de raden

a D e q u a at  O M Ga a N  M e t  D e 
G e M e e N t e l I j k e  O R Ga N I s at I e s
Een belangrijk succesfactor bij het inrichten 
van de MGR, is het adequaat omgaan met de 
verwevenheid van gemeentelijke producten en 
diensten. Applicaties communiceren met el-
kaar, medewerkers zijn niet per definitie werk-

zaam op één domein, verschillende domeinen 
maken vaak gebruik van hetzelfde gebouw en 
er zijn dwarsverbanden tussen domeinen. Als 
één specifiek organisatieonderdeel buiten de 
gemeentelijke organisatie wordt geplaatst, 
door regionalisering, heeft dit consequenties 
voor de rest. Gemeentelijke organisaties moe-
ten in elk geval niet te groot worden, met te 
veel personeel op overheadtaken.

concrete consequenties
Wat betekent “ja-zeggen” tegen deze koers? 
Als gemeenten instemmen met deze regeling, 
betekent dit niet dat de colleges (of het samen-
werkingsverband) een vrijbrief hebben om de 
organisatie (en dus regionale samenwerking) 

AWBZ-instellingen. Spelers die jarenlange ex-
pertise hebben met de uitvoering van bepaalde 
taken. De MGR is één-van-die spelers, niet dé 
speler. De nuance moet overigens gemaakt 
worden dat deze instellingen een vergelijkbare 
verhouding met de regiogemeenten hebben. 
De GgD en de Veiligheidsregio zijn organisaties 
waar de regiogemeenten (deels) eigenaar van 
zijn, de AWBZ-instellingen zijn vaak privaat-
rechtelijke organisaties. 
Bij het Werkbedrijf is de dynamiek weer heel 
anders. De huidige sociale diensten zijn ge-
meentelijke uitvoeringsdiensten. Het concreti-
seren van de ambitie om van de “werkdelen” 
van deze sociale diensten één organisatie van 
te maken, vergt een zorgvuldig proces met so-
ciale partners en medezeggenschap. Dat geeft 
deze twee grote transitietrajecten een heel an-
dere dynamiek, die overigens niets zegt over de 
impact die de bestuurlijke keuzes voor indivi-
duele mensen kunnen hebben. 

de MGR. een oplossing voor de
toekomst!
De regio heeft de voorkeur uitgesproken om 
gemeenteraden primair verantwoordelijk te la-
ten zijn voor beleidskeuzes en strategische be-
slissingen; ook als deze in samenwerking met 
regiogemeenten worden genomen en ingevuld. 
In de zoektocht naar samenhang in beleids-
keuzes op verschillende terreinen, is de MGR 
een flexibele samenwerkingsvorm. 
De MGR biedt mogelijkheden om nieuwe ar-
rangementen te ontwikkelen en bestaande aan 
te passen, met respect en ruimte voor lokale 
autonomie. 
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MGR Rijk van Nijmegen

Directie

Module 1
Regionaal Werkbedrijf

Participatiewet

Module 2
Regionaal

Inkoop- en contracteringseen-
heid

Jeugdwet & Nieuwe WMO

Module 3
ICT-Bedrijf

Module 4+
Toegevoegde waarde

Lokale keuze
DVO met basis en maatwerk

gemeente af of en tegen welke voorwaarden ze 
deelneemt. Als een gemeente deelneemt, is dit 
op basis van heldere afspraken met de overige 
regiogemeenten en de MGR (zoals bijvoorbeeld 
budgetoverdracht, overdracht bevoegdheden, 
etc.)

e e N  N I e u w  w e R k b e D R I j f
De toegevoegde waarde van de regionalisering 
van het domein Werk hoeft niet meer bediscus-
sieerd te worden: de rijksoverheid vraagt om 35 

I N kO O p  e N  c O N t R act e R I N G s M O D u l e 
w M O  e N  j e u G D Z O R G
Hoewel de discussie over de inkoop van Jeugd-
zorg- en Wmo-functies nog in de kinderschoe-
nen staat, realiseren de portefeuillehouders in 
de regio zich wel dat de regio samen sterker 
staat tegenover grote uitvoerders in de Wmo en 
Jeugdzorg dan individuele gemeenten zelf. En 
ook bij de inkoop van functies is afstemming 
met andere domeinen (werk, onderwijs, et ce-
tera) van belang. Gezamenlijk inkopen heeft in 

sommige gevallen toegevoegde waarde en daar 
waar gemeenten onderling afspraken maken 
om regionaal in te gaan kopen of te contrac-
teren, moet de mogelijkheid er zijn dit door de 
MGR te laten doen. 
De kanttekening wordt hier expliciet gemaakt 
dat de optie om regionale taken buiten MGR-
verband te organiseren, open wordt gehouden. 
Bijvoorbeeld omdat het uit te voeren beleid 
heel dicht aanzit tegen wat een bestaand sa-
menwerkingsverband (de GgD) nu al doet. Dan 
ligt het voor de hand om de uitvoering bij deze 
partij neer te leggen. 

O N D e R s t e u N I N G  I ct 
Ook samenwerking op ondersteunende func-
ties (bedrijfsvoering) heeft toegevoegde waar-
de. Dit onderwerp verdient echter specifieke 
aandacht, omdat de samenhang tussen deze 
functies onderling en tussen deze functies en 
de gemeentelijke organisaties en reeds gere-
gionaliseerde functies groot is. Over de onder-
steunende functies staat meer in hoofdstuk 3. 

R e c h t s p e R s O O N l I j k h e I D
Aan een samenwerkingsconstructie moet 
een rechtspersoonlijkheid gekoppeld zitten. 
Dat is nodig om in het normale rechtsverkeer 
handelingen te verrichten (overeenkomsten 
te sluiten, bevoegdheden aan over te dragen, 
personeel aan te nemen, derde rechtsposities 
instellen, etc.). De MGR is een GR op basis van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen, de 
concrete conceptregeling is bijgevoegd. Bena-
drukt wordt dat de MGR zelf ook rechtsperso-
nen in het leven kan roepen en kan participeren 
in rechtspersonen.

regionale werkbedrijven (per arbeidsmarktre-
gio), werkgevers willen één aanspreekpunt én 
een transparant en logisch instrumentarium 
en klantgroepen juichen harmonisering toe. 
Dit alles is verwoord in het regionaal werkdo-
cument ‘Samen Sterker’, dat kan rekenen op 
breed draagvlak in de regio. Het Werkbedrijf is 
daarom de eerste module binnen de MGR.
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In hoofdstuk 1 is de recente geschiedenis van 
regionale Samenwerking in Rijk van Nijme-
gen beschreven. De regiogemeenten voelen 
de noodzaak om samen te werken en gaat el-
kaars kennis, kunde en massa gebruiken. In dit 
hoofdstuk wordt het echte fundament gelegd 
onder regionale samenwerking in de regio Rijk 
van Nijmegen. De kern van hoofdstuk 1 wordt 
vertaald in een visie op aansturing (deel 1) en 
controle (deel 2).

sturing
[zie infographic op pagina 9]
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor 
het vaststellen van beleidskaders. Vooraf-
gaand aan het toevoegen van een module aan 
de MGR, wordt – in samenspraak met de ge-
meenteraden – altijd een aantal onderwerpen 
behandeld:
- Welke taken exact geregionaliseerd worden.
- Welke toegevoegde waarde regionalisering  
 heeft.
- Hoe de aansturing van de regionale organisa- 
 tie exact plaatsvindt.
- Welke sturingsruimte een gemeente over 
 houdt.
Dit kan per module verschillen. Concrete af-
spraken hierover worden in DVO’s vastgelegd 
en kunnen per gemeente verschillen. Duide-
lijkheid is in dit kader belangrijk, dat bij een 
deelnemende gemeente niet een verkeerd ver-

wachtingspatroon ontstaat over welke vrijheid 
blijft c.q. ingeleverd wordt.

D e  R a a D  b e pa a lt  D e  s t R at e G I s c h e 
k a D e R s
De raden bepalen de beleidskaders. Zij kunnen 
dat in dit verband op twee manieren doen: 

Uiterlijk in het voorjaar, voor een kalenderjaar - 
of een meerjarige periode, staan de taken die 
de MGR uitvoert op de politieke agenda en geeft 
de raad hiervoor de kaders mee. Deze kaders 
worden – in goed overleg met de directie van 
de MGR – door het college vertaald in een DVO. 
Het vaststellen van een DVO is een verantwoor-
delijkheid van het college, het is aan een col-
lege zelf om te bepalen hoe zij afstemmen met 
een gemeenteraad. Lokale procedures kunnen 
en mogen verschillen. Het raadsgesprek over 
de kaders moet gevoerd worden voor het poli-
tieke debat over de voorjaarsnota.

De gemeenteraad kan haar zienswijze uiten - 
over de conceptbegroting van het samenwer-
kingsverband. In de begroting van de MGR 
wordt per deelnemende gemeente inzichtelijk 
gemaakt welke modules/instrumenten zij af-
neemt.
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De functie van informatie wordt regelma-
tig gekoppeld aan verantwoording, maar is 
ook essentieel bij het stellen van kaders. Om 
raadsleden in de eerste fase optimaal te kun-
nen ondersteunen bij hun werk, wordt een 
“samenwerkingscommissie” ingericht. In deze 
commissie zitten raadsleden en wordt het pro-
ces van politieke besluitvorming (kaderstelling 
en verantwoording) voorbereid. Centraal staat 
de vraag welke informatie de gemeenteraden 
nodig hebben om goede strategischekaders te 
kunnen stellen. Ook is het mogelijk om in deze 
commissie het gesprek aan te gaan over de 
MGR zelf (de regeling). In de eerste fase – bij de 
bouw van de MGR – wordt veel waarde gehecht 
aan het vinden van een juiste informatiebalans. 
Raadsleden geven aan goede sturingsinforma-
tie te willen, maar willen ook niet overgeïnfor-
meerd worden. De samenwerkingscommis-
sie wordt gebruikt om deze balans te vinden. 
Uiteraard kunnen de gemeenteraden – naast 
deze commissie – ook op andere manieren 
samenwerking met anderen zoeken. De MGR 
faciliteert dit, indien nodig. 
Naam samenwerkingscommissie
Vertegenwoordiging 2 raadsleden per gemeente
Besluitvorming Is niet aan de orde, de samen-
werkingscommissie heeft geen formele be-
voegdheden
De belangrijkste taken en bevoegdheden
- Procesmatige verbetervoorstellen doen die de 
 taken die de raad heeft (kaderstelling, con- 
 trole en volksvertegenwoordiging) verster- 
 ken. 
- Meedenken over de inrichting van de regeling  
 MGR, zodat verbetervoorstellen kunnen wor- 
 den gedaan. 
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een agendatechnische rol heeft. Binnen het al-
gemeen bestuur ligt de focus op het eigenaar-
schap van het instrumentarium en de GR. Elke 
deelnemende gemeente is via het college ver-
tegenwoordigd in het AB en vanuit die rol is het 
college aanspreekbaar op het instrumentarium 
en de uitvoering van de MGR, of nog scherper 
geformuleerd: op het aanbod dat de MGR deel-
nemende gemeenten kan leveren. 

Op instrumenteel niveau willen de deelnemen-
de gemeenten uniformiteit. Om in termen van 
strategie en tactiek te spreken: er is maar één 
operationeel proces. Instrumentele afstem-
ming gebeurt in het AB, waarin bestuurders 
hun gemeente vertegenwoordigen als eigenaar 

a lG e M e e N  b e s t u u R  ( a b )
Naam algemeen bestuur
Vertegenwoordiging 2 collegeleden per gemeen-
te, 3 voor Nijmegen.
Besluitvorming Bij meerderheid van stemmen, 
(naar ratio van het aantal inwoners) minimaal 
3 gemeenten zijn voor.
De belangrijkste taken en bevoegdheden
- Het vaststellen en wijzigen van de MGR-be- 
 groting. 
- Het vaststellen van bijvoorbeeld de rekening 
 verordeningen (indien deze bevoegdheid is 
 overgedragen) en een managementcontract 
 met de directie.
- Het instellen van bestuurscommissies.
- Een platform zijn voor discussies over regio- 
 nalisering en het functioneren van de MGR.

van de MGR en eigenaar van het instrumenta-
rium. Ze gaan niet over de inzet van dit instru-
mentarium, dat ligt vast in de DVO. Binnen de 
kaders die vooraf door de raden bepaald wor-
den, voert het AB de regie over het instrumen-
tarium. Per module wordt deze afweging ge-
maakt en lokaal voorgelegd.

b e s t u u R s c O M M I ss I e s
Naam bestuurscommissie 
Totstandkoming Het AB kan commissies instel-
len met het oog op de behartiging van bepaalde 
belangen.
Bevoegdheden Het AB bepaalt de bevoegdhe-
den en de samenstelling van de bestuurscom-
missies. Deze bevoegdheden gaan altijd over 
de aansturing van een specifieke module.
Leden De vakinhoudelijke portefeuillehouders. 
Concreet Het Werkbedrijf is de eerste module 
van de MGR. Er komt een bestuurscommissie 
Werk die de de taken van het AB met betrekking 
tot het Werkbedrijf in zijn geheel overneemt. In 
het bijzonder de verordenende bevoegdheden 
en het opstellen van een deelbegroting (die on-
derdeel is van de MGR-begroting). 

De mogelijkheid is er om bestuurscommissies 
samen te stellen. Een aantal bevoegdheden 
dat normaal gesproken onder het AB valt, kan 
formeel belegd worden bij een bestuurscom-
missie. Zo’n commissie kan worden ingesteld, 
als bijvoorbeeld de sturingsbehoefte van por-
tefeuillehouders – om wat voor een reden dan 
ook – groter is. De vakinhoudelijke portefeuil-
lehouder is eigenaar van de DVO-lijn, maar zit 
niet altijd in het AB. Bij politiek beladen thema’s 
of onderwerpen die groot effect hebben op de 

Binnen de strategische ruimte die er is, bepaalt 
de gemeenteraad de keuzes. Deze keuzes gaan 
allemaal over de “wat-vraag” (kaders, discus-
sies over het maatschappelijk effect (outcome) 
dat een gemeenteraad wil bereiken) 
en niet over de “hoe-vraag” (instrumentarium, 
discussies over welke instrumenten ingezet 
worden (output) om dit maatschappelijke effect 
te bereiken). 

Binnen de MGR worden de taken van het al-
gemeen bestuur en dagelijks bestuur (DB) uit 
elkaar getrokken. Binnen het dagelijks bestuur 
ligt de focus op de bedrijfsvoering, met een 
doormandatering naar de directie. Dat bete-
kent dat het DB niet vaak bijeenkomt en vooral 
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primaire proces. De regio hanteert de Wet Nor-
mering Topinkomens voor de MGR

f l e x I b l I t e I t
Het inrichten van een module onder de MGR is 
maatwerk. De lokale sturingsbehoefte per mo-
dule verschilt en dat betekent ook dat de wijze 
waarop portefeuillehouders betrokken zijn kan 
verschillen. De hoofdstructuur (AB, DB) wordt 
nu neergezet, in later stadium vindt in MGR 
verband besluitvorming plaats over de exacte 
taakverdeling tussen organen onderling (bij-
voorbeeld welke taken de bestuurscommissie 
van het AB of DB overneemt). Deze inrichting 
is een bevoegdheid van het AB. De gemeente-
raden zijn hier formeel bij betrokken, omdat 
zij een verklaring van geen bezwaar moeten 
afgeven als er een bestuurscommissie wordt 
ingericht. 
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De indicatoren waarvoor gekozen wordt, wor-
den overzichtelijk gepresenteerd en staan cen-
traal in alle sturings- en verantwoordingsdocu-
menten. 

h e t  DaG e l I j k s  b e s t u u R  ( D b )
e N  D e  D I R e ct I e
Naam Dagelijks bestuur
Vertegenwoordiging Een voorzitter en 4 andere 
leden, door en uit het AB aan te wijzen. Ten 
hoogste 2 leden, niet zijnde de voorzitter, kun-
nen aangewezen worden vanbuiten de kring 
van het AB. In het dagelijks bestuur zitten in de 
beginperiode tenminste twee vakinhoudelijke 
portefeuillehouders.
Besluitvorming Ieder lid van het DB heeft één 
stem.
De belangrijkste taken en bevoegdheden
- Het dagelijks bestuur van het samenwer- 
 kingsverband, waarvan de bedrijfsvoering  
 zoveel mogelijk is doorgemandateerd aan de  
 directie.
- Het DB heeft een agenderende functie en fa- 
 ciliteert het AB of een bestuurscommissie.
- Het aangaan van DVO’s met deelnemende  
 gemeenten, waarvoor de voorbereiding wordt 
 gedaan door de directie van de MGR.

Het DB is gesprekspartner van de directie, en 
legt verantwoording af aan het AB. Omdat de 
MGR een omvangrijke organisatie kan worden, 
hoeft de directie niet te bestaan uit één per-
soon. Bij het uitwerken van de MGR en mogelij-
ke toekomstige groei, wordt elke keer bekeken 
wat dit betekent voor de managementfuncties. 
Uitgangspunt daarbij is dat binnen de MGR zo-
veel mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor het 

burgers in de regio, kunnen gemeenten de be-
hoefte hebben om meer formeel betrokken te 
zijn bij de aansturing van MGR-module. 

Deze bestuurscommissie kan op het betreffen-
de terrein de bevoegdheden van het AB over-
nemen, zoals bevoegdheden op het gebied van 
het instrumentarium, procedures, deelbegro-
tingen, prioriteitstelling en uitvoeringsbeleid. 
De grens voor het overdragen van bevoegd-
heden aan een bestuurscommissie ligt bij de 
bevoegdheden die bij een DB horen te liggen 
(bedrijfsvoering, investeringen, etc.) en die het 
DB ook nodig heeft om de MGR als geheel een 
slagvaardige organisatie te laten zijn. 
Deze bestuurscommissie kan bevoegdheden 
van het AB of DB overnemen, zoals bevoegd-
heden op het gebied van het instrumentarium, 
procedures, deelbegrotingen, prioriteitstelling 
en uitvoeringsbeleid.

h e t  c O l l e G e  l e Gt  c O N c R e t e 
a fs p R a k e N  va s t  I N  e e N  DvO
Naam DvO (dienstverleningsovereenkomst)
Inhoud In de DVO staat welke dienstverlening/
instrumenten een individuele gemeente af-
neemt bij de MGR (per module). Bij het besluit 
om een bepaalde taak te regionaliseren, wordt 
per module aangegeven welke (lokale) stu-
ringsruimte er is. 
Totstandkoming De DVO wordt ondertekend 
door de burgemeester of een door hem ge-
machtigd collegelid van de deelnemende ge-
meente en een lid van het DB van de MGR (het 
DB wordt via een interne delegatieverordening 
bevoegd gemaakt). De gesprekken over de DVO 
worden gevoerd door de vakinhoudelijke porte-
feuillehouder van een deelnemende gemeente 
en de directie van de MGR. 
Looptijd Een gemeente bepaalt zelf hoe lang 
een DVO loopt. De voorkeur gaat uit naar een 
meerjarige periode. 

De gemeenteraad is van de strategie, de MGR 
van het instrumentarium. Het college verbindt 
beide aan elkaar en maakt – in overleg met de 
directie van de MGR – een vertaalslag in een 
DVO. Centraal staat de vraag hoe middelen en 
instrumenten ingezet kunnen worden om de 
keuzes en doelen van de gemeenteraad recht  
te doen. In deze DVO’s staan de prestaties die 
het samenwerkingsverband moet leveren. 
Werken met indicatoren (KPI’s) – die geba-
seerd zijn op een beleidstheorie (een geheel 
van veronderstellingen die verklaren waarom  
maatschappelijke effecten behaald worden) 
– maken dat het samenwerkingsverband aan-
spreekbaar is op haar resultaten. 
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verantwoording en controle
I N fO R M at I e vO O R Z I e N I N G
De MGR rapporteert transparant en overlegt 
tijdig jaarrekeningen aan de deelnemende 
gemeenten. De jaarrekening sluit aan op de 
begroting en de KPI’s per gemeente staan op-
genomen. Dat betekent ook dat er naast de 
jaarstukken geen separaat gezamenlijk (voor 
alle gemeenten bestemd) verantwoordingsdo-
cument bestaat, tenzij dit specifiek afgespro-
ken wordt.  

v e R a N t wO O R D I N G  a a N  D e  R a a D
Het college heeft twee formele rollen. Ten 
eerste spreekt het college met de directie van 
de regeling Rijk van Nijmegen over de inhoud 
(DVO’s) en is het de verantwoordelijkheid van 
de individuele colleges om dit traject te re-
gisseren. Ten tweede zijn de gemeenten ge-
zamenlijk eigenaar van de MGR en vertolken 
de portefeuillehouders in het AB de rol van 
vertegenwoordiger van de deelnemende ge-
meenten. Dit betekent dat de gemeenteraden 
het college via twee lijnen kunnen aanspreken. 
Via de DVO-lijn op de opdrachten die het col-
lege aan de MGR verleent. Via de Eigenaarslijn 
op de bedrijfsvoering, de uitvoeringspraktijk 
en het instrumentarium van de MGR. Dit the-
oretische onderscheid zal in de praktijk niet 
vaak gemaakt worden. Bij vragen spreekt een 
raadslid de verantwoordelijke portefeuillehou-
der aan.

een praktijkvoorbeeld: 
het werkbedrijf en gemeente x
Het is lastig om in algemene zin te beschrij-
ven hoe de MGR in een concreet geval werkt. 
Per beleidsdomein verschilt de beleidsruimte 
en de aard van het instrumentarium. Om deel 
1 en deel 2 toch nader te concretiseren, wordt 
hiernaast een praktijkvoorbeeld te geven. 

D e  O p D R ac h t
Op domein Werk heeft regionale samenwerking 
toegevoegde waarde. De MGR krijgt daarom 
als eerste een module Werkbedrijf. In de DVO 
– die gemeente X met de MGR afsluit – worden 
afspraken gemaakt over de basisdienstverle-
ning. 
Daarin gaat het in dit geval bijvoorbeeld over 
hoe het Werkbedrijf bedrijven benadert in ge-
meente X en hoe de lokale toegankelijkheid 
wordt gerealiseerd. Daarnaast worden in de 
DVO afspraken gemaakt over het maatwerk dat 
het Werkbedrijf levert. 
Omdat gemeente X een specifiek soort jonge-
renproblematiek heeft, maakt zij in de DVO met 
het Werkbedrijf afspraken om hier extra aan-
dacht aan te besteden op een logische locatie. 
De wethouder Werk & Inkomen van gemeente 
X heeft naar aanleiding van een gesprek in 
de raadskamers/commissies – waarin werd 
aangegeven dat de raad van gemeente X een 
meerjarige jeugdwerkloosheidaanpak wilde 
– gesprekken gehad met de directie van de 
MGR en dit is vertaald in nieuwe maatwerk-
afspraken. Het gaat wel ten koste van de aan-
pak voor niet-uitkeringsgerechtigden. Dat is 
een bewuste (lokale) keuze. De wethouder van 
gemeente X informeerde de raad via een brief 
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D e  u I t vO e R I N G
De directie van de MGR, die de dagelijkse gang 
van zaken aanstuurt, maakt met de vakinhou-
delijke portefeuillehouder de vertaalslag tus-
sen het aanbod van de MGR en de vraag die 
een deelnemende gemeente heeft. Over de be-
drijfsvoering heeft de directie frequent overleg 
met het DB van de MGR. De directie stelt tus-
senrapportages en verantwoordingsdocumen-
ten op, die gebruikt worden om verantwoording 
af te leggen aan individuele gemeenten. Uit 
voorlopige analyses blijkt dat de trajecten voor 
jongeren uitstekend zijn, maar dat het perso-
neel van de module Werkbedrijf deze jonge-
ren nog te weinig onder de aandacht weet te 
brengen van bedrijven in de regio. De porte-
feuillehouder van gemeente X – die zelf door 
de gemeenteraad aangesproken werd – heeft 
de directie aangesproken en de directie heeft 
verbeteringen doorgevoerd. Het DB is geïnfor-
meerd.

D e  v e R a N t wO O R D I N G
In een aantal individuele gemeenteraden is di-
verse malen aangegeven dat raadsleden beter 
geïnformeerd willen worden over het maat-
schappelijk effect van lokaal maatwerk. Nadat 
dit onderwerp werd besproken in de samen-
werkingscommissie, werd het door twee wet-
houders geagendeerd in de bestuurscommis-
sie Werk. Dit onderwerp is door twee wethou-
ders geagendeerd in het AB. Afgesproken is 
dat de MGR in haar verantwoording specifieker 
aandacht zal schenken aan de informatie over 
de uitstroom, onder andere aan een indeling 
naar leeftijd en opleidingsniveau. 

over de DVO, de raad vond een aanvullend ge-
sprek niet nodig. 

Bij de regionalisering van de module Werk-
bedrijf, bleek overigens dat de sturingsruimte 
voor gemeente X niet ruim was. Nadat de kos-
ten voor de basisdienstverlening en de ver-
plichtingen die gemeente X in het verleden is 
aangegaan van het beschikbare budget van ge-
meente X waren afgetrokken, bleef er nog een 

klein budget over. De wethouder overweegt nu 
om aanvullend budget in te zetten voor men-
sen die een grotere afstand hebben tot de ar-
beidsmarkt en is hierover in gesprek met de 
gemeenteraad. Dit kan in de toekomst leiden 
tot een nieuwe DVO of een aanpassing van de 
huidige DVO met de module Werkbedrijf van de 
MGR.

h e t  I N s t R u M e N ta R I u M
De MGR moet er voor zorgen dat de vraag die 
een gemeente heeft, vertaald kan worden in 
een aanbod van instrumenten. In het geval van 
het Werkbedrijf zijn dat bijvoorbeeld re-inte-
gratietrajecten. In het verleden werden deze 
instrumenten vastgesteld in een gemeentelijke 
re-integratieverordening. Omdat het onwerk-
baar is voor één bedrijf om te werken met ne-
gen verschillende verordeningen, wordt de re-
gie hierover neergelegd bij de MGR. Binnen het 
AB worden de diverse gemeentelijke wensen 
geïnventariseerd (welk aanbod vraagt men?) 
en vertaald in één (regionaal) instrumenta-
rium. Dat betekent dat er één regionale re-in-
tegratieverordening komt die vastgesteld wordt 
in de bestuurscommissie van de MGR. Indien 
vakinhoudelijke portefeuillehouders Werk & 
Inkomen sterker betrokken willen worden bij 
de totstandkoming van dit instrumentarium, 
wordt een bestuurscommissie ingericht die 
deze regie van het AB overneemt. In dit concre-
te geval is dat gebeurd. De bestuurscommissie 
Werkbedrijf gaat over het instrumentarium van 
het Werkbedrijf. De nieuwe jeugdwerklooshei-
daanpak in gemeente X betekende overigens 
niet dat er nieuwe besluitvorming nodig was. 
In het uniforme instrumentarium van de mo-
dule Werkbedrijf zaten diverse trajecten die 
voor deze doelgroep ingezet kunnen worden en 
de module Werkbedrijf kon daarom flexibel in-
spelen op de vraag van gemeente X. Wel wordt 
er door de bestuurscommissie gewerkt aan 
nieuwe digitale dienstverlening met behulp van 
App’s voor smartphones.
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een module
Een module is een organisatieonderdeel. Bij 
het regionaliseren van een domein worden al-
tijd afspraken gemaakt over wat exact onder 
een module valt en wat niet. De tweede en de 
derde die onderzocht worden zijn de regionale 
inkoop- en contracteringsmodule voor func-
ties op het gebied van AWBZ/Jeugdzorg en 
een ICT-module. Gemeenten bepalen zelf of zij 
deelnemen aan deze en aan nieuwe modules, 
dat zijn lokale keuzes. Van tevoren wordt be-
paald welke sturingsruimte en gezamenlijke 
basis er is, zodat hier achteraf geen discussie 
over ontstaat.

een module toevoegen,
aanpassen of afstoten
Taken, belangen en bevoegdheden van de MGR 
moeten in de regeling beschreven worden. In 
een aantal gevallen is een ruime taakomschrij-
ving voldoende, maar dan alleen als het over 
uitvoeringstaken gaat. Als er publiekrechte-
lijke bevoegdheden worden overgedragen aan 
het MGR-bestuur, dan moeten belangen, ta-
ken en bevoegdheden precies in de tekst van 
de regeling omschreven worden. De regeling 
kan alleen aangepast worden, doordat de ge-
meenteraden een (eensgezind) wijzigingsbe-
sluit vaststellen. Maar ook als voor de uitvoe-
ring van een module mandaten nodig zijn van 
gemeentelijke bestuursorganen, moeten de 
gemeenteraden hier de benodigde kaders voor 
geven. Dit betekent dat voor het toevoegen van 
een nieuwe module op basis van een publiek-
rechtelijke bevoegdheid, altijd formele besluit-
vorming nodig is. 

Elke gemeenschappelijke regeling heeft daar-
naast een procedure met betrekking tot uittre-
ding. De regio gaat er vanuit dat een gemeente, 
indien gewenst, gewoon uit moet kunnen tre-
den zonder dat toestemming van de meer-
derheid van deelnemende gemeenten nodig 
is. Wel worden – door bijvoorbeeld personele 
consequenties, consequenties ten aanzien van 
investeringen of andere financiële consequen-
ties – voorwaarden verbonden aan uittreding, 
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die bijvoorbeeld betrekking hebben op het be-
drag dat een gemeente voor de uittreding moet 
betalen aan de regeling ter compensatie van 
eventuele schade. Door de modulaire opbouw 
van verplichtingen en de daarbij af te sluiten 
arrangementen is mogelijke schade door be-
eindiging van deelname aan een module, al 
afgedekt; dit door de bepalingen van het be-
treffende arrangement. Het schaderisico van 
uittreding uit MGR zelf kan daardoor beperkt 
blijven. De uittredingsvoorwaarden worden op-
gesteld door het AB. 

inrichting van ondersteunende 
functies
Het regionaliseren van een functie is per defi-
nitie een integrale afweging. Beleidsdomeinen 
hangen altijd met elkaar samen, het afstoten 
van een gemeentelijk organisatieonderdeel 
heeft altijd consequenties voor de rest van de 
organisatie. Voor de regiogemeenten is het be-
ter om ook samen te gaan werken op onder-
steunende functies, om de gevolgen van regi-
onalisering voor de gemeentelijke organisaties 
op te vangen. Bijvoorbeeld door een regionale 
hulpstructuur te bouwen, waarmee in kwaliteit 
en omvang kan worden meebewogen met be-
leidskeuzes ten aanzien van primaire proces-
sen. Het gaat dan niet sec om ICT (waarover 
de gesprekken al worden gevoerd), maar ook 
om administratie, personeel, inkoop en orga-
nisatie, financiën, huisvesting en facilitair. Voor 

gen zich flexibel op richting de regiogemeen-
ten als het gaat om frictiekosten. Daardoor 
ontstaat een voor iedereen gunstige oplossing. 
Deze constructie blijft de regio hanteren, totdat 
er een duidelijk alternatief is met draagvlak. 
Dat alternatief kan op termijn het regionale 
shared service centrum zijn, dat onder de rege-
ling zal vallen. In 2014 kan worden verkend hoe 
het proces richting één shared service centrum 
er het best uit kan zien, en of de totstandko-
ming hiervan binnen de MGR wenselijk is. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de hulpstruc-
tuur, is dat alle modules die onder de MGR 
vallen, gebruik maken van deze hulpstructuur. 
Voor de functies die de regio gezamenlijk op-
pakt in de regeling, wordt gestreefd naar op-
timale efficiency in de ondersteuning. Dit kan 
alleen als deze keuze gemaakt wordt.

samenwerking op ondersteunende functies 
ziet de regio op dit moment twee (realistische) 
modellen:
– het gastheermodel, waarbij Nijmegen zich  
 opstelt als gastheer voor PIOFAH-functies  
 (personeel, informatievoorziening, juridisch,  
 organisatie, financiën, automatisering en  
 huisvesting); 
– een regionaal shared service centrum dat  
 onder de MGR valt. 

In het verleden hebben verkenningen plaats-
gevonden naar regionale samenwerking op 
het gebied van PIOFAH-functies. Destijds werd 
geconcludeerd dat de stap naar een regionaal 
shared service centrum zeer fors was en hoge 
frictiekosten zou opleveren. Daarom is er voor 
gekozen om Nijmegen de rol van gastheer te 
geven in het ODRN-traject. Daarbij stelt Nijme-
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besluitvorming
Deze koers wordt in november door de col-
leges vastgesteld en aan de gemeenteraden 
gestuurd ter consultatie. Eind november volgt 
besluitvorming op het domein werk en wordt 
een concreet en eenduidig voorstel voor een 
regeling gemaakt. Dit voorstel is gebaseerd 
op deze koers. De regio start een MGR op met 
ruimte om per module te komen tot een flexi-
bele invulling; dit in de wetenschap dat er een 
structuur wordt neergezet waarbij tussentijdse 
wijzigingen mogelijk zijn. Dat kan op ieder wil-
lekeurig moment, maar moet zorgvuldig voor-
bereid worden. Een wijziging van de regeling 
moet op draagvlak te kunnen rekenen in de 
deelnemende gemeenten. 

Formeel nemen de gemeenteraden een besluit 
over de regeling én over het Werkbedrijf. Om-
dat het Werkbedrijf de eerste module is en de 
regeling de bevoegdheden die het Werkbedrijf 
gaat hebben, moet beschrijven. In november 
besluiten de colleges over beide stukken en 
tussen december 2013 en eind februari 2014 
nemende gemeenteraden hier een besluit over. 
Hiermee wordt een fundament gelegd voor het 
werken aan regionale samenwerking en kan 
tijdig worden gestart met de bouw van een 
nieuw Werkbedrijf.  

vervolgtraject
De MGR biedt de regio de mogelijkheid om 
stappen te zetten. Als de regio vindt dat het 
regionaliseren van een taak in regionaal ver-
band toegevoegde waarde heeft, kan deze taak 
toegevoegd worden aan de MGR. Het primaat 
over de discussie óf er toegevoegde waarde is, 
is altijd een raadsaangelegenheid. Het gesprek 
over wat de regio gezamenlijk doet en welk 
maatwerk mogelijk moet zijn, wordt bij elke te 
regionaliseren taak, opnieuw gevoerd. 

Het is van belang om steeds te blijven kijken 
naar de details en de finesses in de regeling. 
Jaarlijks wordt de regeling geëvalueerd en wor-
den verbetervoorstellen – indien nodig – door 
de regionale colleges voorgelegd aan de deel-
nemende gemeenteraden. De ontwikkeling van 
de MGR is een permanent ontwikkeltraject. In 
dat traject zet de regio keer op keer bewuste 
stappen en wordt steeds gestreefd naar verbe-
tering. Hier wordt de samenwerkingscommis-
sie met raadsleden nauw bij betrokken.


