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Onderwerp: Begroting Milieudienst Rijnmond (DCMR) 2011 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt bijgaande brief van de raad te verzenden als reactie op de 2e wijziging van de 
beleidsbegroting 2010 en de begroting 2011 van de DCMR. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Bij brief van 20 mei 2010 is u de beleidsbegroting 2011 toegezonden, zoals die ter vaststelling aan 
het Algemeen Bestuur van de DCMR wordt voorgelegd in zijn vergadering van 1 juli a.s. alsmede 
een 2e wijziging van de begroting 2010. 
U wordt in de gelegenheid gesteld uw gevoelen over beide aan het Algemeen Bestuur (AB) van de 
DCMR te doen toekomen.  
 
 
3. Aspecten 
 
2e wijziging beleidsbegroting 2010 
De 2e wijziging van de beleidsbegroting 2010 is een technische wijziging en bevat aanpassingen 
aan mutaties in werkplannen en projecten. Het resultaat is dat de bijdrage Ridderkerk is bijgesteld 
naar € 811.486 (ten opzichte van € 812.396 1e begrotingswijziging / € 881.514 begroting 2010). 
 
Begroting 2011 
In de afgelopen jaren is, mede door de financiële problematiek binnen de DCMR, kritisch gekeken 
naar de inrichting van de organisatie en de kostprijscalculatie. Dit heeft er toe geleid, dat de 
organisatie per 1 april jl. is gereorganiseerd. 
Voor de begroting 2011 is op voorstel van de kring van gemeentesecretarissen door de gemeenten 
een negatieve indexering van -2,99% en een 5% taakstelling opgelegd. De taakstelling is in 
financiële zin in de begroting 2011 verwerkt.  
Op de inhoudelijke keuzes in taakstelling wordt in de begroting nog niet ingegaan. Dat wordt 
uitgewerkt in de werkprogramma’s 2011. Wel wordt ervan uitgegaan, dat die uitwerking plaatsvindt 
binnen de gemeenschappelijke kerntaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving, 
ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingkwaliteit), zoals in de begroting benoemd in hoofdstuk 4 
t/m 7. 
 
In de AB vergadering van 1 oktober 2009 is een nieuwe tariefstructuur vastgesteld. In de 
vastgestelde tarieven zit een opslag van € 1,- per uur voor de opbouw van het 
weerstandsvermogen. 
 
Op basis van het vorenstaande is in de begroting 2011 voor Ridderkerk een bijdrage aan de 
DCMR opgenomen van € 747.861, bestaande uit € 741.210 aan uitgaven en € 6.651 als positief 
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resultaat. Dit positieve resultaat wordt gedoteerd aan de algemene reserve van de DCMR in 
verband met de genoemde opbouw van het weerstandsvermogen. 
Geconcludeerd kan worden, dat: 

- met het begroten van een bijdrage voor Ridderkerk van € 747.861 (ten opzichte van het 
bedrag van € 811.486 voor 2010), is voldaan aan de taakstelling, die via de kring van 
gemeentesecretarissen is opgelegd; 

- de consequenties voor de inhoudelijke taken nog zullen worden uitgewerkt in de 
werkprogramma’s voor 2011 in overleg met de betreffende partners. 

 
De verlaging in de bijdragen ten opzichte van vorig jaar (in totaal van € 60 miljoen naar € 55 
miljoen) vraagt om een kritische houding met betrekking tot inzet en prioriteiten bij de invulling van 
de taken voor de DCMR. Dit zal ook doorwerken in het werkprogramma 2011 voor Ridderkerk.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Bijgaande brief wordt door de raad verzonden aan het Algemeen Bestuur van de DCMR. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
In de raming voor de begroting 2011 van de gemeente Ridderkerk is tot nu toe rekening gehouden 
met een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling DCMR van € 813.000. Dit bedrag kan 
afgeraamd worden naar € 747.861. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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