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Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2017 DCMR
Geadviseerde beslissing raad
Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarmee
wordt aangegeven geen reden te zien tot het maken van opmerkingen (kenmerk 1085972).
Inleiding
Op 20 april 2016 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond u haar
ontwerpbegroting 2017 toegezonden en de mogelijkheid geboden om vóór 01 juli 2016 uw zienswijze
daarop te geven.
Beoogd effect
Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting en daarmee invloed uitoefenen op het door de
regeling gevoerde beleid.
Relatie met beleidskaders
De Nota Verbonden Partijen 2016-2020
Argumenten
1.1. De ontwerpbegroting 2017 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 + 0,60 % voor 2017 vastgesteld. De
ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een
indexering van 0% gehanteerd.
1.2. De ontwerpbegroting 2017 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 2017
(zie ook paragraaf Financiële gevolgen).
Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt de conceptbrief met zienswijze verzonden.

Evaluatie/monitoring
De voortgang wordt aan de hand van een managementrapportage over elk kwartaal besproken in het
Dagelijks Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Financiën
De gevraagde gemeentelijke bijdrage valt binnen het hiervoor in de gemeentebegroting geraamde
budget.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Raadsbesluit (1085971)
2. Conceptbrief met zienswijze (1085972)
3. Ontwerpbegroting 2017, Jaarverslag en Jaarrekening 2015, Accountantsverklaring 2015 (1086485
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