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Onderwerp
Zienswijze begrotingen SVHW, DCMR, NRIJ en Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2013
Geadviseerde beslissing:
1. Geen zienswijze in te dienen
2. Geen zienswijze in te dienen
3. Geen zienswijze in te dienen
Buitenstedelijk Groen;
4. Geen zienswijze in te dienen

tegen de concept-begroting 2013 van de SVHW;
tegen de begroting 2013 van de DCMR;
tegen de programmabegroting 2013 ca. van het Koepelschap
tegen de ontwerp-programmabegroting 2013 van de NRIJ.

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regelingen SVHW, DCMR, de NRIJ en het Koepelschap Buitenstedelijk
Groen hebben hun conceptbegrotingen voor 2013 voor consultatie naar de gemeenteraad gezonden.
Deze begrotingen voldoen aan de taakstelling uit de indexeringsbrief, die door alle deelnemende
gemeenten is vastgesteld op basis van de voorstellen van de Financiële Werkgroep Sturing
Gemeenschappelijke Regelingen. U wordt dan ook voorgesteld geen zienswijzen in te dienen.
Toelichting:
Op 13 februari 2012 heeft uw raad besloten de indexeringsbrief te versturen naar (onder meer) de in
dit voorstel genoemde gemeenschappelijke regelingen. Ten opzichte van 2012 kan op basis van deze
indexeringsbrief de gemeentelijke bijdrage met - 0,1% stijgen. Er is een additionele taakstelling van
1% voor 2013 opgelegd.
SVHW
Het SVHW verzoekt de raad om voor 20 juni 2012 een reactie te geven op de concept begroting 2013.
Door de groei en de verbetering van de bedrijfsvoering daalt de bijdrage van de deelnemers
gemiddeld met 1,7%. Gelet op het feit dat de begroting daarmee ruim binnen het gestelde kader (0,1%) blijft en het takenpakket ongewijzigd blijft, stellen wij u voor in te stemmen met de concept
begroting 2013 van de SVHW.
DCMR Milieudienst Rijnmond
De DCMR is voor de begroting 2013 uitgegaan van de indexeringsbrief, die door alle deelnemende
gemeenten is vastgesteld op basis van de voorstellen van de Financiële Werkgroep Sturing
Gemeenschappelijke Regelingen.
De DCMR heeft de taakstelling zoals genoemd in de indexeringsbrief gehaald. Blijkens de toelichting
op het financieel kader draagt de DCMR met 10% vermindering van de bijdrage (realisering
taakstellingen 2011-2013) bij aan de gemeentelijke bezuinigingen. Met het doorvoeren van de
taakstelling behaalt de DCMR bovendien nog het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
vastgestelde adequate beheersniveau.
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Wij stellen u dan ook voor geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2013 van de DCMR.
NRIJ (Natuurschap- en Recreatieschap IJsselmonde)
Deze gemeenschappelijke regeling heeft de genoemde taakstelling uit de indexeringsbrief behaald.
Voor de periode van 2011 tot en met 2014 is een bezuiniging op de deelnemersbijdrage van 15% ten
opzichte van 2010 in het bestaande areaal opgenomen. Er zijn verder geen noemenswaardige
financiële bijzonderheden. Wij stellen u dan ook voor geen zienswijze in te dienen tegen de begroting
van de NRIJ.
Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Ook deze gemeenschappelijke regeling heeft genoemde taakstelling behaald. Het Algemeen Bestuur
van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen heeft besloten 5% te bezuinigen op de
deelnemersbijdrage bovenop de reeds ingezette bezuiniging van 10% op de deelnemersbijdrage ten
opzichte van de bijdrage in 2010. Overigens zijn er geen financiële bijzonderheden. Ook hier stellen
wij u dan ook voor geen zienswijze in te dienen tegen de begroting van het Koepelschap.
Proces:
Na besluitvorming door uw raad zullen de gemeenschappelijke regelingen over uw besluit
geïnformeerd worden.
Doel:
Het overbrengen van de zienswijze van de raad aan de gemeenschappelijke regelingen.
Communicatie:
Zie onder 'proces'.
Kosten:
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
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Begroting 2013
Ontwerp-programmabegroting 2013 1" begrotingswijziging 2012
Programmabegroting 2013 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
concept-begroting SVHW 2013
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Het college van de gemeente Albrand
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