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Onderwerp
Concept begroting DCMR 2015
Geadviseerde beslissing raad
Geen zienswijzen op de concept begroting 2015 van de DCMR in te dienen.
Inleiding/aanleiding
Artikel 29 tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond geeft de
gemeenteraden van de participanten in de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid hun
zienswijzen op (wijzigingen in) de beleidsbegrotingen van de DCMR kenbaar te maken.
Beoogd effect
Milieuvergunningverlening aan en handhaving van milieuvoorschriften bij bedrijven dragen bij aan een
goed leefklimaat voor wonen, werken en verblijven.
Relatie met beleidskaders
Activiteiten DCMR zijn ondergebracht in het programma Buurt en Buitenruimte.
Argumenten
1.1. De concept begroting 2015 voldoet aan de financiële kaders gesteld door de participanten.
Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor
gemeenschappelijke regelingen een indexering van 0,5 % voor 2015 vastgesteld. De concept
begroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering
van 0% gehanteerd.
1.2. De concept begroting 2015 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting
2015 (zie ook paragraaf Financiële gevolgen).

Kanttekeningen
N.v.t
Uitvoering/vervolgstappen
N.v.t
Evaluatie/monitoring
De voortgang wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het
Dagelijks Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Financiën
In de decembercirculaire 2013 van de rijksoverheid zijn de bedragen per gemeente opgenomen die in
het gemeentefonds zullen worden gestort voor de uitvoering van de milieutaken bij de zgn. VVGBbedrijven. Het is de bedoeling dat deze bedragen aan het budget voor de DCMR worden toegevoegd.
Bij de 1e Tussenrapportage 2014 is het voorstel gedaan om deze bedragen structureel aan het
budget van de DCMR toe te voegen.

Juridische zaken
N.v.t
Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Concept-begroting 2015 van de DCMR Milieudienst Rijnmond (26999)
2. Antwoordbrief Concept begroting 2015 DCMR (30402)
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