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Geachte leden van de colleges en raden,
Onlangs is in alle colleges en raden van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen het besluit genomen
om de juridische regeling voor de MGR aan te passen. De belangrijkste wijzigingen in de MGR
betroffen de integratie van Breed in het Werkbedrijf en de toevoeging van de ICT-module.
In de voorstellen die hiervoor aan de raden zijn aangeboden, is tevens ingegaan op de side-letter
waarin aanvullende afspraken zijn opgenomen die behoren bij de regeling MGR. In deze side-letter is
aangegeven dat over drie onderwerpen afspraken worden gemaakt: beleid, uittreding en
stemverhouding. Voor de eerste twee onderwerpen geldt dat dit inmiddels is afgerond. Er zijn
duidelijke afspraken over wat wordt bedoeld met de term ‘beleid’ in de MGR (namelijk
uitvoeringsbeleid) en de uittredingsregeling is onlangs door ons bestuur vastgesteld nadat uw raden
hierop hebben kunnen reageren.
Over de stemverhouding is in het raadsvoorstel aangegeven dat dit nog onderwerp van gesprek is en
dat we hierop terugkomen. Op 2 december jongstleden is daarom opnieuw gesproken over de
stemverhouding in de vergadering van ons bestuur, van de uitkomst hiervan stellen wij u met deze
brief op de hoogte.
We zien geen aanleiding de stemverhouding binnen de MGR aan te passen. Hiervoor is de
belangrijkste reden dat wij van mening zijn dat de huidige stemverhouding voldoende balans biedt
tussen de zeven deelnemende gemeenten. Er is reeds voorzien in een verplichting waarbij minimaal
drie gemeenten moeten instemmen met besluiten binnen de MGR, een eis die enkel zwaarder is
geworden door de herindeling van Millingen, Ubbergen en Groesbeek en de aanpassing in de
stemmen als gevolg daarvan. Bovendien is nog altijd sprake van een bijzonder groot financieel belang
voor Nijmegen, hetgeen in eerste instantie de aanleiding heeft gevormd voor deze stemverhouding.
Om deze redenen zullen wij dan ook niet met voorstellen komen aan de gemeenten om de
stemverhouding aan te passen.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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