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De gemeenteraad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen de voordracht van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling DCMR 
Milieudienst Rijnmond; 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling DCMR 
Milieudienst Rijnmond; 
 
ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft; 
 
 

b e s l u i t e n: 
 
 
in te stemmen met de navolgende wijzigingen (17e) van de Gemeenschappelijke regeling tot 
instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond (wijzigingen vetgedrukt). 
 
 
Artikel 4, de leden 1 en lid 2, worden gewijzigd en luiden als volgt:  
1.  Het algemeen bestuur bestaat uit 20 leden. 

Provinciale Staten wijzen 3 leden aan. Elk van deze leden heeft bij de besluitvorming in het 
algemeen bestuur 30 stemmen.  
De raad van de gemeente Rotterdam wijst 2 leden van het algemeen bestuur aan. Elk van 
deze leden heeft bij de besluitvorming in het algemeen bestuur 45 stemmen. 
De raden van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en 
Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan 
den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen en Westvoorne wijzen elk 1 lid van het algemeen bestuur aan. Elk van deze 
leden heeft bij de besluitvorming in het algemeen bestuur 4 stemmen. 

 
2. In die gevallen waarin alle leden van het dagelijks bestuur zich krachtens enige bepaling van de 

Provinciewet van medestemmen in het algemeen bestuur dienen te onthouden, is de 
stemverhouding tussen de ter zake van de betreffende aangelegenheden stemgerechtigde leden 
van het algemeen bestuur, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid als volgt: 
a.   het lid dat in dat bestuur zitting heeft namens de provincie Zuid-Holland, heeft 39  

stemmen; 
b. het lid dat in dat bestuur zitting heeft namens de gemeenten Rotterdam, heeft 39 

stemmen; 
c. de leden die in dat bestuur zitting hebben namens één van de overige gemeenten 

hebben elk 2 stemmen. 
 

Artikel 10 lid 2 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
2. De vice-voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende 

voordracht van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. 
 Eén lid voor financiële aangelegenheden wordt door en uit het algemeen bestuur 

aangewezen op bindende voordracht van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. 
 Twee leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende 

voordracht van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, 
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Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 

 
Artikel 25 lid 2 wordt gewijzigd en luidt (voor het deel dat betrekking heeft op de overige 
gemeenten) als volgt: 

[ … ] 
voor de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, 
Bernisse, Bleiswijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en 
Westvoorne: 
- het adviseren over door burgemeester en wethouders te geven beschikkingen 

ingevolge de  
 Wet milieubeheer; 
- uitvoering van procedures conform de Wet milieubeheer en de Algemene wet 
bestuursrecht; 
- controle op de naleving van de Wet milieubeheer alsmede het adviseren over mogelijke  
 toepassing van handhavingsmiddelen in geval van geconstateerde overtredingen; 
[ … ] 
 

Artikel 41 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
1. Toetreding door andere gemeenten vindt plaats, indien meer dan de helft van het aantal 

deelnemers, vertegenwoordigende ten minste 150/240 van het aantal stemmen in het 
algemeen bestuur, daarin bewilligt. 

 
Artikel 42 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
1. Een deelnemer kan uittreden, indien meer dan de helft van het aantal deelnemers, 

vertegenwoordigende ten minste 150/240 van het aantal stemmen in het algemeen bestuur, 
instemt met de afwikkeling van de financiële en organisatorische gevolgen daarvan. 

 
Artikel 43 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
De regeling wordt gewijzigd indien meer dan de helft van het aantal deelnemers, 
vertegenwoordigende ten minste 150/240 van het aantal stemmen in het algemeen bestuur, 
daartoe besluit. 
 
Artikel 44 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
1. De regeling kan worden opgeheven indien meer dan de helft van het aantal deelnemers, 

vertegenwoordigende ten minste 180/240 van het aantal stemmen in het algemeen bestuur, 
daartoe besluit. 

 
De toelichting op artikel 4 lid 2 wordt gewijzigd en luidt als volgt: 
Door middel van deze bepaling wordt de stemverhouding in het algemeen bestuur gegarandeerd, 
voor die gevallen waarin deze zou kunnen worden verstoord, doordat de leden van het dagelijks 
bestuur zich van medestemmen in het algemeen bestuur moeten onthouden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij het voorlopig vaststellen van de rekening, op grond van artikel 202, vierde lid, van de 
Provinciewet, van overeenkomstige toepassing krachtens het eerste lid van artikel 57 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
De stemverhouding is in de betreffende gevallen als volgt: 
− het stemgerechtigde lid dat namens de provincie zitting heeft in het algemeen bestuur, heeft 

39 stemmen; 
− het stemgerechtigde lid dat namens Rotterdam zitting heeft in het algemeen bestuur, heeft 

39 stemmen; 
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   Volgnr. 3 van 3 
 

− de 13 stemgerechtigde leden die namens één van de overige gemeenten zitting hebben in het 
algemeen bestuur, hebben elk 2 stemmen. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 maart 2007, 

de griffier,                   de voorzitter, 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 30 januari 2007, 

de secretaris,            de burgemeester, 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 30 januari 2007, 

de burgemeester, 
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