Sector/stafafdeling:
Portefeuillehouder:

Wethouder Van der Kooi

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

BZM van 19 juni 2018

de Raad

d.d. 3 juli 2018

Onderwerp:
Concept begroting 2019 DCMR Milieudienst Rijnmond.

Samenvatting
Op 12 april 2018 is de concept begroting 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond ontvangen.
Deze stukken zijn op 9 april 2018 door het dagelijks bestuur van de DCMR vastgesteld. De
begroting wordt daarna behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2018.
Op basis van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR bestaat tot 1 juli 2018 de
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen naar aanleiding van de betreffende stukken. De
begrotingsstukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad adviseren om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting
2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de concept begroting 2019 van de DCMR
Milieudienst Rijnmond.

Advies / besluit vanuit commissie De commissie BZM geeft unaniem een positief advies.
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Onderwerp:
Concept begroting 2019 DCMR Milieudienst Rijnmond.

1.

Inleiding
Op 12 april 2018 is de concept begroting 2019 van de DCMR Milieudienst Rijnmond
ontvangen. Deze stukken zijn op 9 april 2018 door het dagelijks bestuur van de
DCMR vastgesteld. De begroting wordt daarna behandeld in de vergadering van
het algemeen bestuur op 4 juli 2018. Op basis van artikel 29 van de
Gemeenschappelijke Regeling DCMR bestaat tot 1 juli 2018 de mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen naar aanleiding van de betreffende stukken. De
begrotingsstukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

2.

Aanpak / uitvoering
Concept begroting 2019 DCMR.
De concept begroting 2019 bestaat onder meer uit de programma’s Bedrijven en
gebieden. De inhoud van deze programma’s geeft aan welke rol de DCMR in het
Rijnmondgebied speelt en welke taken in opdracht van de participanten worden
uitgevoerd.
Het doel dat in beide programma’s wordt nagestreefd is een veilig en leefbaar
Rijnmondgebied. Hieraan wordt gewerkt door het uitvoeren van de bedrijfsgerichte
milieutaken; reguleren, inspecteren en handhaven. De uitvoering van deze
bedrijfsgerichte taken is direct verbonden met de gebiedsgerichte taken van de
DCMR, waarbij het er om gaat de bedrijvigheid binnen de regio zo goed mogelijk in
te passen in de beschikbare milieuruimte die de omgeving biedt.
Voor de DCMR is 2019 een jaar waarin zij een stap willen zetten om de primaire
werkzaamheden verder in het teken te stellen van twee landelijke en regionale
opgaven: de energietransitie en circulaire economie. Opgaven die door de
participanten blijvend hoog op de agenda zijn gezet. Juist om die noodzakelijke
verandering voor de Rijnmondse regio te bewerkstelligen. Deze thema’s sluiten
perfect aan op de Routekaart Duurzaam Voorne Putten waar deze twee thema’s
centraal staan.
De begroting DCMR 2019 is voor wat betreft de bijdragen van alle DCMRgemeenten opgesteld op basis van de indexeringsbrief van de Financiële Werkgroep
Sturing Gemeenschappelijke Regelingen. Op basis van deze brief geldt als
financieel uitgangspunt een indexering van + 2,6% op de werkplanbijdragen. Op
blz. 17 van de bijgevoegde Begroting 2019 staat in tabel 1 het meerjarig financieel
kader aangegeven per gemeente. Uit dit kader blijkt dat de DCMR-bijdrage voor
Brielle voor 2019 € 457.010,-- bedraagt.
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3.

Communicatie
Het dagelijks bestuur van de DCMR berichten dat er geen opmerkingen over de
concept begroting 2019 zijn

4.

Kosten, baten en dekking
Uit het meerjarig financieel kader van de Begroting DCMR 2019 blijkt, dat voor
2019 voor Brielle een gemeentelijke bijdrage wordt begroot van € 457.010,--.
In de meerjarenbegroting 2018-2021 is de gemeentelijke bijdrage begroot op
€ 445.429,-- per jaar. In de meerjarenbegroting 2019-2022 zal een bedrag van
€ 457.010,-- per jaar worden opgenomen.

Bijlage(n):




Begroting 2019 DCMR

bijlagen meezenden
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