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Ambtenaar Hr. W.P. van der Spoel - T 0180 451 215 - e-mail info@ridderkerk.nl 

B en W-advies inzake:  
3e wijziging Beleidsbegroting DCMR 2006  
   
Datum: Correspondentienummer: Besluit: 
6 november 2006 -afd./SO Conform advies 
 
 
1. Voorstel 
Na instemming van de raadscommissie Wonen de DCMR te informeren conform bijgevoegde 
concept antwoordbrief. 
 
 
2. Aanleiding 
Bijgaand treft u aan een brief van de DCMR met bijbehorende stukken met betrekking tot de 3e 
wijziging van de beleidsbegroting 2006 van de DCMR Milieudienst Rijnmond. 
Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft op 11 oktober 2006 met deze conceptwijziging 
ingestemd. Conform artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR bestaat thans zes 
weken de mogelijkheid op deze begrotingswijziging te reageren. De betreffende begrotings-
wijziging zal op 8 december 2006 in het Algemeen bestuur van de DCMR ter vaststelling worden 
voorgelegd.   
 
 
3. Aspecten/Aanpak/Uitvoering 
De 3e wijziging van de beleidsbegroting DCMR heeft betrekking op de volgende twee zaken. 
Als eerste betreft de wijziging de definitieve vaststelling van de werkplannen van een aantal  
DCMR-gemeenten. Hiertoe behoort ook het werkplan DCMR van Ridderkerk. Bij de vaststelling 
van de gemeenterekening 2005 is namelijk een bedrag ad € 50.000,-- gereserveerd voor de 
dekking van de (verwachte meerkosten) DCMR. In deze begrotingswijziging DCMR is dan ook  
de oorspronkelijke bijdrage DCMR 2006 ad € 834.390,-- met laatstgenoemd bedrag  opgehoogd  
tot een totaalbedrag van €  883.590,--. Deze begrotingswijziging betreft dan ook de formele 
vastlegging in de begroting DCMR van de eerder met Ridderkerk gemaakte afspraken en heeft 
verder geen extra financiële consequenties. 
Het tweede punt van de wijziging heeft betrekking op een voorstel van het Dagelijks bestuur van de 
DCMR om de komende jaren via de opgebouwde reserves bij de DCMR een bedrag van  
€ 3.000.000,-- vrij te maken, om ICT voorzieningen te realiseren. Dit project sluit aan bij de ICT-
programma’s van provincies en gemeenten (e-Provincie en e-Gemeente) in het kader van de opzet 
en verbetering van de digitale dienstverlening. De betreffende kosten van dit project van de DCMR 
zullen worden gedekt uit de opgebouwde reserves en derhalve geen invloed hebben op de jaar-
lijkse gemeentelijke bijdrage DCMR.  
Resumerend merk ik op dat de 3e wijziging van de begroting DCMR 2006 geen financiële conse-
quenties heeft voor Ridderkerk.    
Gelet op het tijdstip waarop bovenbedoelde stukken zullen worden behandeld in het A.B. DCMR, 
namelijk 8 december 2006, is het niet meer mogelijk deze stukken aan de raad ter instemming voor 
te leggen. Ik stel dan ook voor uw reactie op deze stukken van de DCMR conform bijgevoegde 
concept-brief te verzenden na instemming van de commissie Wonen.     
 
5. Consequenties PIJOFACH 
Geen 
 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
Geen 
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