Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan
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E-mailadres:

Goedkeuring wijziging
gemeenschappelijke regeling Twiske
Waterland

Invullen door Raadsgriffie

RV-nummer:
Recreatie
Datum:
J. Klinkhamer
Procedure:
A. Warmenhoven
BR / Gebiedsontwikkeling
075 – 651 21 00
alfred.warmenhoven@over-gemeenten.nl

16/29
11 mei 2016
Commissie WLM:
23 mei 2016;
Raad: 13 juni 2016

Samenvatting
Het bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland heeft de gemeente Oostzaan
op 1 maart 2016 de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap TwiskeWaterland toegestuurd, met het verzoek om hieraan goedkeuring te verlenen.
De voorgestelde wijzigingen van de GR hebben geen gevolgen voor Oostzaan.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske- Waterland goed te
keuren.
De Raad besluit
De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske- Waterland goed te
keuren.

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Het bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland heeft de gemeente Oostzaan
op 1 maart 2016 de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Twiske- Waterland
toegestuurd, met het verzoek om hieraan uw goedkeuring te verlenen. Het
recreatieschap ziet uw reactie voor 13 juni a.s. tegemoet.
Probleem
De bestaande gemeenschappelijke regeling (GR) van het Recreatieschap TwiskeWaterland moet worden gewijzigd, onder meer omdat de samenstelling van het bestuur
en verdeling van de stemverhoudingen binnen het bestuur van het Recreatieschap is
veranderd.
Doel/resultaat
Het vaststellen van een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap.
Gemeentelijk Beleidskader
De raad heeft in december 2015 de Nota Gemeenschappelijke regelingen Oostzaan 2015
vastgesteld. De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling voldoet aan de doelstellingen en
uitgangspunten van deze nota.
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3. Toelichting/ Overwegingen ten aanzien van dit verzoek
3.1. Toelichting
In bijlage 3 treft u een overzicht aan van de doorgevoerde wijzigingen in de
gemeenschappelijke regeling. De voorliggende wijziging is op 11 februari 2016
goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland.
Vooral de wijziging in de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) is van belang,
omdat het DB niet meer leden mag hebben dan de helft van het algemeen bestuur (AB).
Verder is de regeling gewijzigd, omdat de gemeente Edam- Volendam met de gemeente
Zeevang is gefuseerd en omdat Amsterdam-Noord nu tot de gemeente Amsterdam
behoort.
Momenteel worden nog afzonderlijke exploitatiebegrotingen opgesteld voor de
voormalige recreatieschappen Het Twiske en Landschap Waterland. Vanaf 1 januari 2018
worden deze begrotingen samengevoegd. Voor de gemeente Oostzaan heeft dit geen
gevolgen. In de bijlage die is opgenomen in de concept GR, is aangegeven wat dit
betekent voor de verdeelsleutel.
Omdat de verplichting bestaat om per 1 januari 2016 een gewijzigde GR te hebben,is
deze regeling met terugwerkende kracht van toepassing.
3.2. Overwegingen ten aanzien van de gewijzigde GR
Wij kunnen ons inhoudelijk vinden in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Hieruit
vloeien voor de gemeente Oostzaan geen (nadelige) gevolgen voort. Wel is gebleken dat
er sprake is van een juridische omissie in de tekst van de regeling.
In artikel 5 van de GR staat namelijk het volgende:
1. Het algemeen bestuur bestaat uit 11 leden te weten:
a. een vertegenwoordiger, aan te wijzen door provinciale staten, uit hun midden, de
leden van gedeputeerde staten inbegrepen;
b. een vertegenwoordiger van elke aan de regeling deelnemende gemeente aan te wijzen
door de raad van de gemeente, uit zijn midden, de leden van het college van
burgemeester en wethouders inbegrepen.
Het vermelde onder sub a en b van dit artikellid is sinds de invoering van het dualisme
achterhaald en dus niet meer van toepassing. Wij hebben het recreatieschap verzocht te
tekst op dit punt aan de passen.
4. Financiële middelen.
N.v.t.
5. Betrokkenen
Het Algemeen en dagelijks bestuur van het recreatieschap en alle deelnemers in deze
gemeenschappelijke regeling.
6. Juridisch
Zie opmerking onder paragraaf 3.2.
7. Communicatie
N.v.t.
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8. Bijlagen
Bijlage 1: gewijzigde gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland
Bijlage 2: huidige gemeenschappelijke regeling
Bijlage 3: overzicht wijzigingen
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

16/29

Goedkeuring wijziging gemeenschappelijke regeling
Twiske Waterland

Datum:
Procedure:

11 mei 2016
Commissie WLM:
23 mei 2016; Raad:
13 juni 2016

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 25 maart 2016

Besluit:
De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske- Waterland goed te
keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 13 juni 2016
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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