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Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbegroting 2018 DCMR 
 
Geadviseerde beslissing 
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, 
waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen (Verseonnr.: 
1209107). 
 

 
Inleiding 
Op 13 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond u haar 
ontwerpbegroting 2018 toegezonden en de mogelijkheid geboden om vóór 08 juni 2017 uw zienswijze 
daarop te geven. 
 
Beoogd effect 
Door middel van het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting invloed uitoefenen op het door 
de regeling gevoerde beleid. 
 
Argumenten 
1.1. De ontwerpbegroting 2018 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 + 0,1 % voor 2018 vastgesteld. De 
ontwerpbegroting van de DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een 
indexering van 0% gehanteerd. 
 
1.2. De ontwerpbegroting 2018 past binnen het beschikbare budget van de gemeentelijke begroting 
2018. 
Evenals de conceptstatus van de begroting DCMR is ook de gemeentelijke begroting nog concept. 
Een check met de afdeling Financiën wijst uit dat het budget in de conceptbegroting toereikend is. Na 
vaststelling van de definitieve gemeentelijke begroting worden nadere afspraken uitgewerkt in het 
Werkplan en ter vaststelling aan het college aangeboden. 
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Financiën 
Zie onder kopje ‘Argumenten’. 
Samen met de Conceptbegroting zijn ook het Jaarverslag, de Jaarrekening en het Accountantsverslag 
2016 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aan u aangeboden. Conclusie uit deze 
documenten is dat het resultaat over 2016 (na technische bestemming) uitkomt op € 6.019.691,-. 
DCMR stelt voor om dit bedrag uit te keren aan de participanten. De bestemming van deze uitkering 
wordt nog nader uitgewerkt na vaststelling van de Jaarrekening 2016 in het Algemeen Bestuur van de 
DCMR op 5 juli 2017. 
 
 
Poortugaal, 25 april 2017 
 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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