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Algemeen Bestuur MGR SDLN 

 

V E R S L A G 
 

 
Deelnemers:  Martin Leenders, lid AB (Venray) 
   Linda Nijssen, lid AB (Beesel) 

   Roy Bouten, lid AB (Horst aan de Maas 
Frans Schatorjé, lid AB (Venlo) 
Math Wilms, lid AB (Maasgouw) 
Michèle Ferrière, lid AB (Weert) 
Claudia Ponjee, lid AB (Bergen) 
Marianne Smitsmans, lid AB (Roermond) 

   Loes Vestjens, lid AB (Roerdalen) 
Huub van Helden, lid AB (Leudal) 
Geert Frische, lid AB (Echt-Susteren) 

 
John van Putten, secretaris 

      Rob Scholing, coördinerend beleidsadviseur 
Janny Kuijpers, directeur MGR  
Simone de Wan (MGR, verslaglegging) 
 

Afwezig: Carla Dieteren, lid AB (Nederweert) 
Anget Mestrom, lid AB (Peel en Maas) 
Frank Pubben, lid AB (Gennep) 

 
Locatie:  Gemeente Beesel, Raadhuisplein 1 5963AL Reuver / commissiekamer 
 
Datum/tijd: donderdag 24 november 2022 16.00-17.00u 
 
 

Nr. Onderwerp Doel 

1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen  

3.  
Verslag AB MGR 6 oktober 2022 
Het verslag van het AB op 6 oktober 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

Vaststellen 

4. Advies subsidies 
a.  Adviesnota subsidies 

 

Vaststellen 
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De MGR stelt voor om te gaan onderzoeken welke juridische implicaties 
het inkopen via subsidies heeft en of het vervolgens gewenst is dat de 
MGR deze taken gaat uitvoeren.  
 
Dit zal worden onderzocht door de juridische werkgroep die onlangs is 
belegd. MGR wenst van hen het advies hoe het juridisch in elkaar zit en 
of het wenselijk is om van subsidies gebruik te maken.  
 
Afspraak: Het onderzoek wordt het eerste half jaar van 2023 uitgevoerd 
en voor de zomerperiode teruggekoppeld aan het AB. (actiepunt 1) 
 
Het AB besluit om adviesnota subsidies vast te stellen.  
 

5. Segment 1 
a. Adviesnota vervolg segment 1; presentatie stand van zaken 

 
Theo van Ekerschot geeft toelichting op de adviesnota door middel van 
een presentatie, waarmee hij inzoomt op het thema Governance 
segment 1 en Crisis.  
 
De contractering van segment 1 is succesvol afgerond. Dit betekent dat 
het contract per 1 januari 2023 ingaat. Als vervolg op het 
contracteringsproces is de werkgroep ‘governance segment 1’ 
aangewezen om verdere afspraken te maken over de exploitatie, 
uitvoering en governance/inrichting na 1 januari 2023.  
 
De afspraken tussen de 14 deelnemende gemeenten kunnen worden 
vastgesteld in een samenwerkingsovereenkomst tussen de 14 
gemeenten. Ten behoeve van het onderbrengen van de uitvoerende 
taken door Midden Limburg bij de MGR stelt de werkgroep voor om dat 
in eerste instantie te doen middels een Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO). Deze dienstverleningsovereenkomst geeft de ruimte om 
zorgvuldig toe te werken naar een definitieve samenwerking waarbij alle 
gremia tijdig betrokken kunnen worden. 
MGR is voldoende voorbereid. Er zal nog  gekeken worden naar een 
organisatie waar de onafhankelijk voorzitter verbijzonderde toegang kan 
worden ondergebracht.  Een en ander zal nader moeten worden 
toegelicht in een adviesnota. (actiepunt 2)  
 
De begroting voor 2023 wordt tevens toegelicht. In deze begroting zijn 
kosten voor zorg (inclusief indexatie) en uitvoeringskosten benoemd, 
alsmede de structurele kosten buiten de MGR.  
 
Voor wat betreft het proces jeugdigen onder de niet gecontracteerde 
partijen zullen maatwerkafspraken worden gemaakt. Dit zal van het 
budget worden afgehaald. De procesbeschrijving zal naar verwachting 
aan het einde van week 48 worden afgerond.  
 

Vaststellen 
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Afspraak: Janny Kuijpers en John van Putten zullen een advies uitbrengen 
met betrekking tot de functiebeschrijving van de onafhankelijk voorzitter 
verbijzonderde toegang.  
 
Het AB besluit om: 

- De adviesnota vervolg segment 1 vast te stellen, met als 
voorwaarde dat: 

o De beleidsvoering regionale samenwerking nader zal 
worden toegelicht; 

o Functieomschrijving van een onafhankelijk voorzitter 
verbijzonderde toegang nader wordt uitgewerkt in een 
adviesnota. 

 

6. Publicatie AB Stukken 
a. Adviesnota voorstel publicatie AB stukken 

 
In deze adviesnota wordt een voorstel gedaan aan het AB om invulling te 
geven aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 
openbaarheid van de vergaderingen van het AB en de kaders die daarbij 
worden genoemd.  
 
Het AB besluit om kennis te nemen van deze adviesnota en de 
bijbehorende voorgestelde werkwijze.  
 

Ter informatie 

7. Rondvraag 
  

 

8. Sluiting 
Voorzitter Leenders sluit de vergadering 

 

 


