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Zienswijze conceptbegroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2022

Geachte leden van Provinciale Staten,

Hierbij doe ik u de conceptbegroting 2022 van DCMR Milieudienst Rijnmond toekomen. 
Zoals is vastgelegd in artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
stel ik u in de gelegenheid bij het dagelijks bestuur van DCMR uw zienswijze kenbaar te maken. 

Begroting 2022
Het dagelijks bestuur van DCMR heeft op 8 april jl. ingestemd met de conceptbegroting. De
begroting 2022  zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het algemeen
bestuur op 1 juli 2021. De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het
dagelijks bestuur van 16 februari 2021 zijn vastgesteld. Deze uitgangspunten, waaronder de
indexering van de provinciale bijdrage, zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de conceptbegroting. 
In de Gemeenschappelijke regeling DCMR (artikel 27) is bepaald dat de begroting door de
participanten voor een ieder ter inzage wordt gelegd. 

Jaarrekening 2020
Tevens zend ik u conform de Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie de jaarrekening
2020. Het dagelijks bestuur heeft op 8 april 2021 ingestemd met de jaarrekening 2020. Het verslag
van de accountantscontrole van boekjaar 2020 wordt aan u toegestuurd zodra de controle is
afgerond. De jaarrekening wordt ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur op 1 juli
2021.

http://www.dcmr.nl
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Ik wil u verzoeken om uw zienswijze op de concept-begroting uiterlijk 18 juni 2021 aan het dagelijks
bestuur kenbaar te maken, opdat de zienswijze op zorgvuldige wijze kan worden betrokken in de
besluitvorming door het algemeen bestuur op 1 juli 2021.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond,

Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.

 
              
Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond


