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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma C Buurt en 
Buitenruimte 

BBVnummer: 
128908 

Raadsvoorstel: 
129059 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
Onderwerp 
Begroting 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing: 
Kennis te nemen van de concept begroting 2014 van de DCMR, en het dagelijks bestuur van de 
DCMR mee te delen geen zienswijze in te dienen tegen de concept begroting. 
 
 
Inleiding 
De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de raad van de gemeente Albrandswaard, en 
die van de participerende gemeenten, op 4 april in het bezit gesteld van de conceptbegroting 2014 
van de milieudienst. De raad wordt in de gelegenheid gesteld over de begroting bij het dagelijks 
bestuur van de DCMR zijn zienswijze kenbaar te maken. Eventuele zienswijzen kunnen tot 19 juni 
kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van de DCMR stelt de 
begroting op 3 juli vast. 
 
De begroting van de DCMR moet worden beschouwd als een productenraming als bedoeld in het 
Besluit begroten en verantwoorden (BBV) 2004, en bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële 
begroting. In het beleidskader worden de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de omgeving 
van de DCMR geschetst. In het financieel kader worden de afrekensystematiek en financiële 
uitgangspunten toegelicht. 
De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten, de ontwikkeling van de baten en 
de ontwikkeling van de financiële positie van de DCMR. 
 
De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het dagelijks bestuur op 11 februari 
2013 zijn vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten zijn het nominale indexeringspercentage voor 
de bijdragen van gemeenschappelijke regelingen en de meerjarig oplopende bezuinigingstaakstelling, 
die zijn geformuleerd in de indexeringsbrief van de Financiële Werkgroep Sturing 
Gemeenschappelijke Regelingen (van de Kring van gemeentesecretarissen RotterdamRijnmond) uit 
december 2012 (bekrachtigd door de gemeenteraad op 28 januari 2013). 
Er is een indexering van per saldo -0,1% op de gemeentelijke bijdrage toegepast overeenkomst de 
indexeringsbrief. De taakstelling van 1% is hierin gerealiseerd. 
De werkplanbijdragen voor 2013 zijn als uitgangspunt gehanteerd. Er is geen ruimte begroot voor 
nieuw beleid. In de meerjarenraming is vanwege onzekere vooruitzichten bij de overheid (provincie- 
en gemeentefonds) geïndexeerd met een percentage van 0%. 
 
De lasten en baten per participant, voor de gemeente Albrandswaard, bedragen € 301.140. Dit bedrag 
wordt komt tevens terug in het meerjarig financieel kader voor de jaren 2015, 2016 en 2017. In de 
DCMR begroting voor 2013 was het bedrag 301.440. 
De indexeringstaakstelling is gevolgd en er geen ruimte voor nieuw beleid begroot; het college stelt de 
raad voor om kennis te nemen van de begroting en geen zienswijze in te dienen tegen de 
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conceptbegroting voor 2014. 
 
 
Bijlagen: 

  127615: Begroting 2014 van de DCMR Milieudienst Rijnmond  
  128910: zienswijze begroting 2014  
 

 
Poortugaal, 7 mei 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,         De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

       
   
Hans Cats         Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


