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Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst 
Rijnmond 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Onder gelijktijdige intrekking van de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer 

van de DCMR Milieudienst Rijnmond (20e wijziging), de Gemeenschappelijke regeling tot 
instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2015 vast te stellen. 

2. Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de regeling voor zover het bevoegdheden 
van het college betreft. 

3. De burgemeester toestemming te verlenen tot wijziging van de regeling voor zover het 
bevoegdheden van de burgemeester betreft. 

 
Inleiding 
Op 9 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur het ontwerpbesluit vastgesteld waarmee de 
Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 
wordt gewijzigd. Het betreft een integrale herziening: de Gemeenschappelijke regeling tot 
instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2015 vervangt onder gelijktijdige 
intrekking de versie zoals deze geldt tot en met de 20e wijziging. 
 
Bijgevoegd is het ontwerp van de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de 
DCMR Milieudienst Rijnmond 2015 (21e wijziging) (bijlage 1). Tevens is bijgevoegd een document 
waarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de gemeenschappelijke regeling zijn 
gemarkeerd (bijlage 2). Tot slot is bijgevoegd een toelichting op de wijziging (bijlage 3). 
 
Beoogd effect 
De Gemeenschappelijk regeling tot instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond 
aanpassen aan de huidige wet- en regelgeving en regionale situatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing 
 
Argumenten 
1.1 De Gemeenschappelijke regeling is verouderd en wordt op een aantal belangrijke punten 
aangepast: 
-  De belangrijkste aanleiding voor deze wijziging is de ingrijpende aanpassing van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die moet worden verwerkt in de GR DCMR. De nieuwe Wgr 
is onder andere beter afgestemd op de huidige situatie van een gedualiseerd gemeente- en 
provinciebestuur, waarbij de overgangsbepalingen van artikel 33 en 46 Wgr (oud) niet meer nodig 
zijn. Dit betekent dat in de GR niet meer verwezen hoeft te worden naar de Provincie- en 
Gemeentewet van vóór de dualisering. 

-  De 21e wijziging van de GR wordt ook aangegrepen om de GR zoveel mogelijk te vereenvoudigen 
door de dubbelingen tussen de GR en de Wgr waar mogelijk uit de GR te halen en te vervangen 
door verwijzingen naar de overeenkomstige bepalingen uit de Wgr. 

-  De gemeentelijke herindeling van Spijkenisse en Bernisse tot Nissewaard is ook in de GR 
verwerkt, evenals de afschaffing van de deelgemeenten van Rotterdam. Ook is een uitbreiding van 
het structurele takenpakket van de gemeente Lansingerland doorgevoerd in artikel 20 en is artikel 



33 (deelnameverplichting) verduidelijkt, onder andere door het opnemen van een uitgebreide 
toelichting op de toepassing van dit artikel. 

 
2.1 De oorspronkelijke Gemeenschappelijke regeling is vastgesteld door zowel het college als door de 
burgemeester als de gemeenteraad. 
Dit is ook de reden dat de voorliggende wijziging door de drie besturen vastgesteld moet worden. 
 
Overleg gevoerd met 
Het voorstel is afgestemd met de portefeuillehouder Milieu, tevens lid van het Algemeen Bestuur van 
de DCMR Milieudienst Rijnmond. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Wanneer uw gemeenteraad, het college en de burgemeester conform besluiten, zal de directeur van 
de Gemeenschappelijke regeling DCMR op de hoogte worden gebracht van de genomen besluiten. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing 
 
Financiën  
Niet van toepassing 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond - Ontwerp 21e wijziging 
2. Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond - Ontwerp 21e wijziging (met 

bijgehouden wijzigingen) 
3. Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond - Ontwerp 21e wijziging (Toelichting) 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


