Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

Onderwerp:

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. Een zienswijze begroting DCMR 2019 in te dienen conform
bijgevoegde brief.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
Jaarlijks biedt de DCMR in april de begroting voor het voorliggende jaar aan voor een
zienswijze procedure. Hiermee geven zij de participanten de gelegenheid hun zienswijze
kenbaar te maken. Het College van B&W stelt u voor om een zienswijze in te dienen.
Argumenten
De DCMR houdt in haar begroting rekening met de, door alle colleges van B&W
voorgestelde, indexering van 2,6 %. De DCMR kondigt in haar aanbiedingsbrief aan dat door
de stijging van de tarieven er per participant gekeken wordt wat de consequenties van de
tariefstijging is. Eventuele financiële consequenties worden bij de begrotingswijziging
verwerkt. Vooralsnog wordt geschat dat de financiële consequentie voor Krimpen aan de
IJssel een verhoging van het budget tussen de 10.000 en 11.000 euro betekent. Indien dit zo
zal zijn lukt het de DCMR, bij bestaand beleid, in 2019 niet binnen het acres te blijven.
In vorige jaren heeft het college u steeds voorgesteld geen zienswijze in te dienen. De reden
hiervoor was dat de DCMR zich aan het acres hield en via het werkplan afspraken over de
uit te voeren werkzaamheden gemaakt werden binnen die kaders. Zoals aangegeven zal het
voor 2019 waarschijnlijk niet mogelijk zijn om dit te realiseren. Het college stelt u daarom
voor om een zienswijze in te dienen.
Financiën
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Door middel van bijgevoegde zienswijzebrief wordt uw zienswijze kenbaar gemaakt aan het
bestuur van de DCMR.

Bijlagen
Zienswijzebrief Begroting DCMR 2019

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:

1.

Een zienswijze begroting DCMR 2019 in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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