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Betreft: Werkplan DCMR 2021

Geachte raadsleden ,
De Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) voorziet erin, dat ieder jaar een
Werkplan wordt opgesteld voor de uitvoering van de milieutaken. Het Werkplan DCMR 2021 is ons
toegezonden bij brief van 18 februari 2021 (zie bijlagen 1 en 2). Het Werkplan is in goed overleg met de
gemeente tot stand gekomen.

Werkplan vastgesteld
In onze vergadering van 6 april 2021 hebben we het Werkplan 2021 vastgesteld. Met deze
raadsinformatiebrief en bijlagen stellen we u in kennis van ons besluit en de inhoud van de documenten

Financiële kaders werkplan
Ten opzichtevan 2020 is het financiële kader verhoogd met 1,4%, conform de brief van de gezamenlijke
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeentelijke participanten over de indexering van de
begroting.

De kosten waarvoor de werkzaamheden kunnen worden verricht (€ 994.170) overschrijden het in de
begroting 2021 beschikbaar gestelde budget (€ 903.837). De overschrijding heeft verschillende oorzaken :
veranderde financieringswijze voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid en de doorontwikkeling
van de meldkamer DCMR. Een groot deel (€ 60.388) wordt gedekt binnen de bestaande begroting en
vanuit het Ridderkerks voorschot met specifiek bestedingsdoel (een buffer om fluctuaties in de realisatie
van het werkplan voor Ridderkerk op te kunnen vangen). Het resterende deel (€ 29.945) wordt verwerkt
in de 1' Tussenrapportage 2021. Een deel hiervan (€ 6.500) wordt gecompenseerd in de Algemene
Uitkering
Uw raad krijgt in de eerste helft van 2022 de verantwoording van het Werkplan 2021 toegestuurd

Toelichting
In deze toelichting vindt u de belangrijkste aandachtspunten uit het Werkplan 2021 .
Programma's
De opzet van het Werkplan is ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Binnen de uniformiteit in
de opzet van de werkplannen staat de specifieke situatie van de gemeente Ridderkerk centraal. De
producten zijn over twee programma’s verdeeld: het programma Bedrijven en het programma Gebieden.
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Het programma Bedrijven bevat alle bedrijfsgerichte producten en diensten. Het programma Gebieden
bevat producten en diensten die worden uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en met
betrekking tot de lokale omgevingskwaliteit.
Beleid en prioriteiten qemeente
In paragraaf 1.3.2 van het Werkplan staan de specifieke thema’s voor Ridderkerk, afkomstig uit het
Collegeprogramma Ridderkerk 2018-2022 Van palet naar prestatie. Het gemeentelijk beleid en de
prioriteiten betrekt DCMR bij de uitvoering van het Werkplan.

Hoogachtend,

/

Het college van burgemeester en wethouders van Ridc#rkerk,

dE burgemeestqr,

mw. A. Attema
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