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Onderwerp 

Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond 

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de nieuwe colleges van 

Burgemeester en Wethouders zal ook de samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur 

van de DCMR Milieudienst Rijnmond wijzigen. 

 

Met deze brief wil ik u informeren over de procedure voor het aanwijzen van de leden van het 

algemeen en dagelijks bestuur. 

 

Algemeen bestuur DCMR 

Het algemeen bestuur van de DCMR bestaat uit 19 leden (cf. artikel 4 van de 

Gemeenschappelijke Regeling). De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn met 

resp drie en twee leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De gemeenten 

Albrandswaard, Barendrecht,  Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 

Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne zijn elk met één lid in het algemeen bestuur 

vertegenwoordigd. De gemeentelijke leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door 

de gemeenteraden. Ik wil u hierbij verzoeken ervoor zorg te dragen dat de raad van uw gemeente 

een lid van het algemeen bestuur aanwijst. 

  

Dagelijks bestuur DCMR 

Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR 

worden de voorzitter en de portefeuillehouder financiën aangewezen door het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De vice-voorzitter wordt aangewezen door 

het college van B&W van de gemeente Rotterdam.  

Op grond van artikel 8 van de GR-DCMR worden drie leden van het dagelijks bestuur 

aangewezen door en uit het algemeen bestuur op bindende voordracht van de regiogemeenten. 

Dit vindt plaats vanuit drie subregio’s, die dus elk één lid voor het dagelijks bestuur voordragen. 

Ik wil u verzoeken om per subregio te komen tot een voordracht aan het algemeen bestuur.  
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Op basis van deze bindende voordrachten uit de subregio’s zal het algemeen bestuur (in de 

vergadering van 30 juni 2022) de leden van het dagelijks bestuur aanwijzen.  

 

De indeling van de subregio’s is als volgt: 

- Waterweg/Noord: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Lansingerland.  
- Zuid-Oost: Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel en  

Capelle aan den IJssel.  
- Voorne-Putten/Goeree-Overflakkee : Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard 

en Westvoorne. Binnen deze regio waren er in maart 2022 geen gemeenteraadsverkiezingen in 
Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Op dit moment is mevrouw L. van der Pol (wethouder 
Westvoorne) namens de subregio lid van het dagelijks bestuur van DCMR. 

 

Verzoek  

Samenvattend verzoek ik u om per gemeente een lid voor het algemeen bestuur van DCMR aan 

te wijzen en om per subregio tot een bindende voordracht voor een lid van het dagelijks bestuur te 

komen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

namens het dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond, 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. R.M. Thé 

directeur DCMR Milieudienst Rijnmond  

 

  


