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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Vaststelling 
aansturingsscenario DCMR 
Albrandswaard 2017 

 Agendapunt: 
 

Commissie: Beraad & Advies Ruimte, 
11 september 2017 
 

e-mailadres opsteller: 
a.kazen@bar-
organisatie.nl   

Portefeuillehouder: Dhr. M.C.C. 
Goedknegt 

Openbaar 

BBVnummer: 1244782 Raadsvoorstelnr: 1244923  

 
Onderwerp 
Vaststelling aansturingsscenario DCMR Albrandswaard 2017 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario Bijrijder voor de DCMR Milieudienst Rijnmond. 
2. Met alle genoemde instrumenten uit de Nota Verbonden Partijen 2016-2020 invulling te geven 

aan dit scenario. 
 

 
Inleiding 
In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om uw raad te 
ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen opgesteld 
(1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies opgesteld over welk 
aansturingsscenario het beste past (chauffeur, bijrijder, achterbank). Dit advies is de uitkomst van het 
proces van positiebepaling waarbij de governance-scan/risicicoscan van de verbonden partij 
besproken is door de accounthouder, portefeuillehouder en taakhouders. Het advies bevat de 
voorgestelde keuze voor het scenario en van passend instrumentarium. Met de keuze voor een 
scenario wordt de mate van betrokkenheid en aandacht voor de verbonden partij bepaald. 
 

Gemeenschappelijke regeling DCMR 
Milieudienst Rijnmond (DCMR) 

Vestigingsplaats Schiedam Gemeenschappelijke regeling 

Deelnemende partijen 15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland 

Stemverhouding: 1,8 % 

Openbaar belang: Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een 
algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en 
handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de 
gemeente t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Bestuurlijk belang: 1 lid Algemeen Bestuur 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 Aandelenkapitaal  0 

Eigen vermogen  8.278.000  7.283.000 Leningen/garantstellingen  0 

Vreemd vermogen  21.936.000  22.008.000 Bijdrage gemeente 2017 317.909 

Resultaat 2017  679.000  

Risico's: Risico’s in de sturing en beheersing van de organisatie in het kader van opdrachtverstrekking. 
Veranderende belangen van andere participanten (gemeenten, provincie en andere betalende 
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opdrachtgevers als ministeries, andere omgevingsdiensten, vliegvelden) met financiële gevolgen. 

Sturingscenario: Bijrijder 

 
Beoogd effect 
U geeft optimaal sturing aan DCMR Milieudienst Rijnmond en aan de maatschappelijke effecten die zij 
namens de deelnemende gemeenten nastreeft. 
 
Argumenten 
1.1 De Bijrijderspositie past het beste bij de huidige ontwikkelingen in het vakgebied 
Er is voldoende vertrouwen in de organisatie en financiën van DCMR. Dit zou kunnen leiden tot een 
keuze voor de positie van Achterbankzitter. Maar vanwege de ontwikkelingen op het vakgebied, met 
name de Omgevingswet, het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Odfjell) en de positie 
van de gemeente Albrandswaard in een milieubelaste regio, stellen we u voor te kiezen voor de 
Bijrijderspositie. De keuze voor dit scenario geeft voldoende mogelijkheden om te sturen. 
 
1.2 De Bijrijderspositie past goed bij de pilot met inbreng van taakhouders uit uw gemeenteraad 
De DCMR is als verbonden partij aangewezen om deel te nemen aan de pilot waarbij wordt gewerkt 
met de inbreng van taakhouders vanuit uw gemeenteraad. Met deze pilot is ervaring opgedaan met de 
aansturing vanuit de Bijrijderspositie. De betreffende raadsleden denken aan de voorkant mee met 
raadvoorstellen over onder andere de conceptbegroting voor het nieuwe jaar en nemen uw raad 
tijdens commissie- en raadsvergaderingen mee in de totstandkoming van de voorstellen. Daarnaast 
worden de taakhouders tijdens werkoverleggen (o.a. op kantoor bij DCMR) bijgepraat over actuele 
ontwikkelingen. Werkende weg is gebleken dat het voorgestelde scenario goed aansluit bij de praktijk. 
 
2.1 DCMR heeft de zaken op orde 
De genoemde instrumenten worden al ingezet vanuit de BAR-organisatie óf DCMR zorgt voor een 
goede invulling van de betreffende actiepunten. De pilot heeft bewezen dat deze instrumenten 
werken. De eenduidige aanlevering van de jaarstukken en conceptbegrotingen hoeft niet meer 
bevorderd te worden (als voorbeeld), want DCMR levert dit jaarlijks aan binnen de gestelde termijnen 
uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 
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Financiën 
De BAR-organisatie kan deze rol op dit moment goed aan, zowel qua kennis als qua capaciteit. Er zijn 
daarom geen financiële middelen nodig om dit scenario te hanteren. 
 
Communicatie 
Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik. 
 
Uitvoering 
Het lopende jaar wordt uitvoering gegeven aan de aansturing van de Verbonden Partij, conform de 
gekozen aansturingsvariant. 
 
 
 
Poortugaal, 16 augustus 2017 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 

 
 
 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit (1244925) 
2. Governance-scan DCMR (1248524) 
 
 
 
 
Hans Cats      drs. Hans-Christoph Wagner 
 


