VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
Datum
Raadsvergadering:

Bestuurlijk hoofdthema:

BBVnummer:
132261

Raadsvoorstel:
133696

Portefeuillehouder:
Mieke van Ginkel

Onderwerp
De 20e wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.
BESLUIT:
in te stemmen met de 20e wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudient
Rijnmond (zoals voorgesteld bij brief van 17 juli 2013 met verseonnr. 132237), zodanig dat:
- aan artikel 4 (samenstelling algemeen bestuur) lid 4 is Goeree-Overflakkee wordt toegevoegd;
- in artikel 5 (aanwijzing leden algemeen bestuur) lid 1 te schrappen de zinsnede ", te houden op
de dag met ingang waarvan provinciale staten respectievelijk de leden van de raad in oude
samenstelling aftreden";
- artikel 18 (openbaarheid van informatie) wordt geschrapt;
- artikel 22 (taken) lid 3 onder b wordt geschrapt;
- in artikel 22 lid onder d. de plustaken voor de gemeente Vlaardingen worden opgenomen;
- in artikel 42 (archief) wordt bepaald dat de directeur de archiefbescheiden beheert, en lid 2
wordt geschrapt;
- artikel 46 (toezending wijzigingen regeling) lid 5 wordt geschrapt.

ARGUMENTEN
De DCMR stelt voor haar gemeenschappelijke regeling te wijzigingen. De wijzigingen vloeien voort uit:
1) herindeling.
Aan artikel 4 (samenstelling algemeen bestuur) lid 4 is Goeree-Overflakkee toegevoegd.
2) overbodige tekst.
Artikel 5 (aanwijzing leden algemeen bestuur) lid 1 is wat bondiger geformuleerd.
3) reeds bij wet geregeld.
Artikel 18 (openbaarheid van informatie) is geschrapt want al geregeld bij de wet openbaarheid van
bestuur. Artikel 46 (toezending wijzigingen regeling) lid 5 is geschrapt want niet langer verplicht door
de wet gemeenschappelijke regelingen.
4) bestuurlijke keuze van de PZH.
Artikel 22 (taken) lid 3 onder b is geschrapt want uitvoering van de wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden is door ZH toegewezen aan omgevingsdienst Midden Holland.
5) wijziging functie-inhoud.
Artikel 42 (archief) is gewijzigd in verband met de gewijzigde rol van GS en de secretaris.
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6) verzoek deelnemer.
Artikel 22 lid onder d. Op verzoek van Vlaardingen zijn de plustaken voor deze gemeente hier
opgenomen.
BEOOGD EFFECT
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.
FINANCIËN
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE
Toezending besluit aan DCMR.
BIJLAGEN
Integraal gewijzigde regeling (132237).


132237:

20e wijziging gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Poortugaal, 27 augustus 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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