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In de Nota Verbonden partijen 2009 is opgenomen dat de raad zich in de commissies van april/mei 
van het jaar wil laten informeren over het nieuwe beleid dat de gemeenschappelijke regelingen 
voornemens zijn te gaan uitvoeren in 2011. Hiermee wordt vooruit gelopen op de 
ontwerpbegrotingen die voor de zienswijze worden voorgelegd. 
 
Het gaat om de gemeenschappelijke regelingen: 

a. Stadsregio  
b. Veiligheidsregio  
c. Halt Rotterdam-Rijnmond  
d. OLIVER  
e. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond  
f. Koepelschap Buitenstedelijk groen  
g. DCMR  
h. Natuur- en recreatieschap IJsselmonde  

 
De griffie heeft de volgende informatie ontvangen: 
 

a. Stadsregio  
Concept begroting 2011 – ter bespreking in de commissie Samen leven van 19 mei 2010 
 
b. Veiligheidsregio  
Concept begroting 2011 – ter bespreking in de commissie Samen leven van 19 mei 2010 
 
c. Halt Rotterdam-Rijnmond  

 
d. OLIVER  
- de gemeenschappelijke regeling loopt af op 31 december 2010 voor 2011 zal er een 

nieuwe gemeenschappelijke regeling moeten komen; 
- andere bekostigingssystematiek, waarbij de nadruk meer op het gebruik van het VAVO-

onderwijs komt te liggen en minder op het aantal inwoners dat een gemeente heeft. Voor 
Ridderkerk is dit voordeliger, omdat deze gemeente relatief weinig gebruik maakt van 
VAVO en straks minder gaat betalen; 

- onderhandelingen met het VAVO Rijnmond College over de toestroom van 
VO18+leerlingen. Het OLIVER wil de toestroom van deze leerlingen gaan beperken, omdat 
gemeenten wel voor deze leerlingen betalen, maar deze niet kunnen meenemen in de 
output-verdeelmaatstaven, bij de afrekening van het Participatiebudget aan het Rijk. 

- de oormerking en de bestedingsverplichting voor educatiegelden bij ROC’s vervalt na 31 
december 2012. Vanaf dit moment is het voortbestaan van het OLIVER onzeker, omdat 
dat ook de educatiegelden aanbesteed moeten gaan worden. De gemeenschappelijke 
regeling kan per deze datum opgeheven worden, zodat iedere gemeente het gehele 
educatiebudget kan aanbesteden. Door het OLIVER wordt nog uitgezocht welke 
mogelijkheden er vanaf deze datum zijn om VAVO regionaal te kunnen blijven inkopen. 

 
e. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond  
Op dit moment is de GGD bezig met het opstellen van een nieuwe regiobegroting 2011. Het 
eerste concept hiervan wordt verwacht op het AB van 1 juli. Gezien de discussie rondom het 
financiële gedeelte van de begroting is niet veel nieuw beleid te verwachten.  
 
f. Koepelschap Buitenstedelijk groen  
g. DCMR  
h. Natuur- en recreatieschap IJsselmonde  

 


