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Zienswijze concept-begroting 2019
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Geachte raad,
Hierbij doe ik u de concept-begroting 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond toekomen.
Ingevolge artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond stel ik u in
de gelegenheid bij het dagelijks bestuur van de DCMR uw zienswijze kenbaar te maken.
Begroting 2019
Het dagelijks bestuur van de DCMR heeft op 9 april jI. ingestemd met de concept-begroting. De
begroting 2019 zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het algemeen
bestuur op 4 juli 2018. De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het
dagelijks bestuur van 8 februari 2018 zijn vastgesteld. Overeenkomstig de indexeringsbrief van de
Werkgroep verbetering financiële sturing Gemeenschappelijke Regelingen zijn de bijdragen van de
gemeentelijke participanten met 2,6% verhoogd.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli a.s. worden naast de begroting ook de
uurtarieven voor 2019 vastgesteld. Zoals ieder jaar wordt door het dagelijks bestuur een voorstel
voorbereid voor een kostendekkend tarief, waarin rekening wordt gehouden met verwachte
kostenstijgingen, waaronder de Cao-loonontwikkeling en pensioenkosten. In het verlengde van deze
besluitvorming zal per participant in de komende maanden nader overleg plaatsvinden over welke
keuzen gemaakt kunnen worden ten aanzien van het beschikbare budget in 201 9 dan wel ten
aanzien van het vast te stellen uitvoeringsniveau. De afspraken die hierover per participant worden
gemaakt, zullen zonodig in een begrotingswijziging worden vastgelegd.
Ingevolge artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling wordt de begroting door de participanten
voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Jaarrekening 2017
Tevens zend ik u conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hierbij ter informatie de
jaarrekening 2017 en het accountantsverslag 2017. Het dagelijks bestuur heeft op 9 april 2018 met
de jaarrekening 2017 ingestemd en zal deze ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur
op 4juli 2018.
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Conform de afspraken die in de Griffierskring Rijnmond zijn gemaakt wil ik u verzoeken om voor
1 juli 2018 uw zienswijze op de concept-begroting aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.
Hierbij wil ik echter aandacht vragen voor het belang van een goede verwerking van de zienswijzen
in de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli as. In dat kader stel ik het op prijs indien al
eerder (zo mogelijk 20 juni 2018 d.w.z. twee weken voor de AB-vergadering) een eventuele
zienswijze beschikbaar zou kunnen zijn.
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