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Onderwerp: Beleidsbegroting Milieudienst Rijnmond (DCMR) 2010 
 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt bijgaande brief van de raad als reactie op de beleidsbegroting DCMR 2010 te 
verzenden. 
 
2. Aanleiding 
 
Bij brief van 8 mei 2009 is u toegezonden de ontwerp-beleidsbegroting DCMR 2010. 
Gevraagd wordt daarop te reageren vóór 24 juni 2009. Overeengekomen is, dat toezending van uw 
reactie op 26 juni 2009 akkoord is. Uw reactie kan dan nog worden betrokken bij de vaststelling 
van de beleidsbegroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de DCMR op 1 juli 
daarop volgend. 
 
 
3. Aspecten 
 
1.  Zoals in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2010 staat is men voor de gemeentelijke 

bijdrage 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 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 dus teruggebracht moeten worden naar maximaal 
€ 812.396,-, het bedrag van het werkplan 2009 plus 4,02 %. 

 
2.  De DCMR heeft in 2008 de exploitatie negatief afgesloten. Er is een auditcommissie 

ingesteld, die op basis van uitgevoerd onderzoek aanbevelingen heeft gedaan. Deze 
aanbevelingen zijn in de vergadering door het dagelijks bestuur overgenomen en leiden tot 
een aantal vervolgstappen c.q. te nemen maatregelen. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de auditcommissie wordt onder andere een nieuwe kostprijsberekening 
gemaakt. Op basis daarvan zal het definitieve tarief voor 2010 worden opgesteld. Begin 
oktober 2009 wordt daarover een besluit genomen door het algemeen bestuur van de 
DCMR. 

 
3.  Op blz. 34 is een meerjarenraming opgenomen, die zoals gebruikelijk uitgaat van de 

stijging van de laatst begrote bijdrage met een indexeringspercentage. Dit lijkt een soort 
automatisme, terwijl tussentijds bijvoorbeeld regelgeving verandert en werkprocessen 
worden aangepast met het oog op efficiëntie.  
Intern bij de gemeente zijn afspraken gemaakt om via de verantwoordingsrapportages 
2009 beter inzicht te krijgen in datgene, wat de DCMR daadwerkelijk voor de gemeente 
doet in relatie tot het tevoren vastgestelde werkplan. Op basis daarvan wordt getracht ook 
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de inzet voor het werkplan 2010 beter inzichtelijk te krijgen (en de daarmee gepaard 
gaande kosten). Blijft het feit, dat het grootste deel van de activiteiten bestaat uit het 
verrichten van de wettelijke taken, die de gemeente als lokale overheid heeft.  

 
4.  Op bladzijde 9, 10 en 11 staat kort het programma voor de regiogemeenten verwoord. Dit 

wordt uitgewerkt in een concreet werkplan per gemeente op basis van te besteden uren 
dan wel te verrichten controles.  

 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Conform bijgaande concept brief reageren op de beleidsbegroting DCMR 2010.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Vooralsnog is voor de gemeentebegroting 2010 uitgegaan van een bijdrage aan de DCMR voor 
2010 van maximaal € 800.000,- zijnde het vastgestelde jaarbedrag 2009 + 2,5%.  
Uiteraard zal dit bedrag verhoogd moeten worden (met afgerond € 13.000,-), nu het 
indexeringspercentage op 4,02% is vastgesteld. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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