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Onderwerp: Beleidsbegroting DCMR 2010 
 
 
Geachte heer Van den Heuvel, 
 
 
Naar aanleiding van de ons toegezonden beleidsbegroting DCMR 2010 willen wij het volgende 
opmerken. 
 
In uw aanbiedingsbrief bij de begroting 2010 staat, dat men voor de gemeentelijke bijdrage is 
uitgegaan van de in 2008 in de beleidsbegroting 2009 vastgestelde bijdrage voor 2009. Dat bedrag 
is verhoogd met 4,02%, zijnde het percentage dat voortkomt uit de indexeringsbrief van de 
gemeentesecretarissen.  
Voor de begroting 2010 is voor Ridderkerk echter ten onrechte van het bedrag in de beleids-
begroting 2009 uitgegaan, aangezien dit bedrag door ons al is teruggebracht van € 847.447,- naar 
€ 781.003,- in het kader van het werkplan 2009. Het voor Ridderkerk voor 2010 begrote bedrag ad 
€ 881.514,- zal dan ook teruggebracht moeten worden naar maximaal € 812.396,- (het bedrag van 
het werkplan 2009 plus 4,02 %). 
 
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de auditcommissie in verband met de negatieve 
exploitatie over 2008 wordt een nieuwe kostprijsberekening gemaakt. U meldt, dat op basis 
daarvan het definitieve tarief voor 2010 zal worden opgesteld. Begin oktober 2009 wordt daarover 
een besluit genomen door het algemeen bestuur van de DCMR. 
Wij dringen bij u op kostenbeheersing aan en op maatregelen, die kunnen voorkomen, dat we later 
dit jaar nog eens met tariefsstijgingen worden geconfronteerd. 
 
Verder willen wij nu reeds aangeven, dat een alsmaar ‘automatisch’ doorgaande kostenstijging 
door uit te gaan van het laatste jaarbedrag en daarop een tariefstijging te zetten, zoals als 
meerjarenraming is opgenomen, voor ons geen vanzelfsprekendheid is. Wij zullen op basis van de 
jaarlijkse werkplannen beslissen welke zaken wij prioriteit willen geven. Uiteraard nemen wij daarbij 
in ogenschouw, dat het grootste deel van de activiteiten bestaat uit het verrichten van de wettelijke 
taken, die de gemeente als lokale overheid heeft.  
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Gelet op het vorenstaande gaan wij er vanuit, dat de begroting DCMR 2010 gewijzigd wordt vast-
gesteld op het punt van de gemeentelijke bijdrage voor Ridderkerk tot een bedrag van maximaal  
€ 812.396,-. 
 
 
Hoogachtend, 
De raad van de gemeente Ridderkerk, 
de griffier,                 de burgemeester, 
 


