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Onderwerp: 19
e
 wijziging Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de 

DCMR Milieudienst Rijnmond 
 
 
1. Voorstel 
 
Wij stellen u voor de 19

e
 wijziging van de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en 

beheer van de DCMR Rijnmond vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
 
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. Het 
takenpakket van de DCMR dient hiertoe te worden aangepast. Tevens is er tussen IPO, VNG, 
UVW en het Rijk een package deal gesloten over de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten. 
De taken uit het basispakket van deze Regionale Uitvoeringsdiensten die nog niet door de DCMR 
worden uitgevoerd, zijn alvast meegenomen in de wijziging.  
Tevens hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland verzocht extra provinciale taken in te 
brengen. De gemeenschappelijke regeling dient hieraan te worden aangepast. 
Daarnaast is de gemeenschappelijke regeling aangepast aan wet- en regelgeving en zijn er 
verbeteringen in de opbouw en tekstuele aanpassingen aangebracht. 
 
Op grond van het gestelde in artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling is het algemeen 
bestuur belast met en bevoegd tot het doen van voorstellen aan de deelnemers van de regeling 
omtrent wijziging van de regeling. 
Op 1 december 2010 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling tot 
instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ingestemd met het bijgaande 
voorstel. 
 
3. Aspecten 

 Met het vaststellen van de wijzigingen voldoet de gemeente aan de verplichting die 
voortkomt uit de Gemeenschappelijke regeling.  

 Met het vaststellen van de wijziging wordt de Gemeenschappelijke regeling aangepast 
aan de situatie zoals die is ontstaan na invoering van de Wet algemene bepalingen 
met ingang van 1 oktober 2010.  

 Tevens wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast aan het basistakenpakket 
van de Regionale Uitvoeringsdiensten, zoals dat wordt uitgevoerd door de DCMR. De 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling wordt ter instemming voorgelegd aan 
alle deelnemers aan de regeling. Hiertoe zijn ook alvast taken meegenomen in de 
wijziging die nog niet door de DCMR worden uitgevoerd. 

 De gemeenschappelijke regeling is aangepast aan wet- en regelgeving. 

 Daarnaast zijn verbeteringen in de opbouw van de gemeenschappelijke regeling en 
tekstuele veranderingen aangebracht.  

 De juridische afdeling binnen de gemeente heeft de wijziging nagekeken op juridische 
correctheid.  
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4. Aanpak/Uitvoering 
 
Zodra een meerderheid van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling heeft ingestemd 
met de wijziging, zal het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling de wijziging publiceren, 
waarna deze in werking zal treden.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Het vaststellen van de 19

e
 wijziging van de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en 

beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond brengt geen kosten met zich mee. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
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