Bijlage: Overzicht wijzigingen gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (GR) per 1 januari 2019
Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen in de gewijzigde GR. Ter wille
van de duidelijkheid/leesbaarheid is een aantal artikelen “uit elkaar” getrokken. Bijvoorbeeld het
artikel over doel & werkgebied van het recreatieschap en de artikelen over de begroting en de jaarrekening.
In onderstaande beschrijving wordt met “oud” bedoeld de huidige GR en met “nieuw” de voorgestelde
wijziging bedoeld. Onderstaande vernummering gaat uit van de ontwerp GR.
Artikel 1 begripsbepalingen
De begripsbepalingen zijn aangepast:
- Het begrip ‘deelnemers’ vormt samen met het begrip ‘bestuursorganen’ een betere
omschrijving van de deelnemende bestuursorganen in de gemeenschappelijke regeling.
- Het begrip Wgr is toegevoegd.
- Het begrip uitvoeringsorgaan is komen te vervallen, omdat hiervan geen sprake is.
- Het begrip exploitatieresultaat is toegevoegd.
- Het begrip positief/negatief saldo is toegevoegd.
Artikel 4 Taken
- Het woord ‘belangen/doelen’ is gebuikt (i.p.v. doel). Het woord ‘belangen’ is in
overeenstemming met de in artikel 10 lid 1 Wgr gebezigde terminologie.
- In het oude artikel 3 (artikel 4 en 5 nieuw) werd op een zeer generieke wijze de taken en
bevoegdheden omschreven. Op basis van vaste jurisprudentie inzake artikel 10 van de Wgr,
moeten de belangen, taken en bevoegdheden uitgesplitst worden en dienen deze
gespecificeerd te worden. In de nieuwe GR is dit gewijzigd, waarmee aan deze eis is voldaan.
- De Wet op de openluchtrecreatie is komen te vervallen en is derhalve niet meer opgenomen
in de GR.
Artikel 5 Bevoegdheden
- In het oude artikel 3 (artikel 4 en 5 nieuw) werd op een zeer generieke wijze de taken en
bevoegdheden omschreven. Op basis van vaste jurisprudentie inzake artikel 10 van de Wgr,
moeten de belangen, taken en bevoegdheden uitgesplitst worden en dienen deze
gespecificeerd te worden. In de nieuwe GR is dit gewijzigd, waarmee aan deze eis is voldaan.
- De vergunningverlening t.b.v. gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen, -voertuigen
aangepast in verband met de gewijzigde milieuregelgeving (Wabo).
- De bevoegdheden op het gebied van de ongeklede recreatie en gemotoriseerde
modelvliegtuigen, -vaartuigen en –voertuigen is niet langer beperkt tot de situaties waarin
het AB heeft verklaard daartoe over te gaan. Dit is in strijd met de delegatiebepalingen van
de Algemene wet bestuursrecht.
- De procedure voor het tot stand komen van de Algemene Verordening is in
overeenstemming met de Wgr gebracht. Onder de oude GR was een verklaring van geen
bezwaar van alle deelnemers vereist, in de nieuwe GR wordt volstaan met een zienswijze
waarvoor een termijn van drie maanden van toepassing is.
- Het artikel inzake het heffen van belastingen door de GR vervallen, omdat dit in de praktijk
niet gebeurt c.q. daarover bij de deelnemers in het algemeen gereserveerd op wordt
gereageerd.

-

Er is een bepaling voor heffen van leges is opgenomen.

Artikel 6: Algemeen bestuur
- Lid 7 is toegevoegd, om bij het ‘ter beschikking stellen’ van de functie van AB-lid een
machtsvacuüm te voorkomen.
Artikel 7 Werkwijze
- Vanwege de decentralisatie van de beleidstaak openluchtrecreatie naar lagere overheden is
de mogelijkheid verwijderd dat de minister belast met de zorg voor de openluchtrecreatie,
natuur en landschapsbeheer een vertegenwoordiger kan aanwijzen om als adviseur aan de
vergadering van het AB deel te nemen.
Artikel 8, 9 en 13 vergaderorde/besluitvorming
- In deze artikelen is de vergaderorde en de wijze waarop besluiten tot stand komen nader
gespecificeerd. In de GR oud was dit slechts beperkt omschreven. Een deel van de
bepalingen komt voort uit het regelement van orde.
- In artikel 8 zijn de bepalingen t.a.v. de openbaarheid van de vergaderingen van het AB
opgenomen. Het nieuwe lid 4 betreft het besluiten tot een besloten vergadering.
- Er zijn bepalingen opgenomen betreffende het stemmen over zaken en over personen.
- Wanneer de stemmen staken, komt er geen besluit tot stand.
Artikel 10 Bevoegdheden
- De bevoegdheden van het AB zijn opgenomen. Hierbij geldt dat het AB alle bevoegdheden
heeft tenzij die zijn opgedragen aan het DB of aan de voorzitter.
- De bevoegdheden van het AB zijn in overeenstemming met Wgr gebracht
Artikel 12 Samenstelling
- Het aantal DB-leden is van 3 naar 4 gewijzigd.
Artikel 13 Werkwijze
- De werkwijze van het dagelijks bestuur (DB) is in de GR opgenomen alsmede de wijze van
besluitvorming.
Artikel 14 Taken en bevoegdheden
- De taken van het DB zijn in overeenstemming met Wgr gebracht. Hierbij zijn meer
bevoegdheden aan het DB toegekend dan onder de oude Wgr het geval was.
- De wettelijke taken zijn gescheiden van de ‘draagt zorg voor’ taken, die voortvloeien uit de
GR.
- Er kan alleen een lening worden afgesloten indien dit in overeenstemming met AB besluit is
ofwel dit in overeenstemming met de begroting is.
Artikel 17, 18 en 19 inlichtingen en verantwoording
- De interne- en externe informatieplicht stond in de oude GR op verschillende plaatsen
vermeld. De verantwoordings- en inlichtingenplicht van de voorzitter is vervallen (artikel 13
GR oud). De voorzitter heeft geen eigen bevoegdheden en maakt onderdeel uit van het AB
(en DB) en is als zodanig dus al verantwoordings- en inlichtingsplichtig.

-

-

De uitzondering op de informatieplicht bestond volgens de oude GR uit het openbaar belang.
Een dergelijk belang staat nergens omschreven. Er wordt op onderdelen daarom verwezen
naar het bepaalde in artikel 23 Wgr: op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur, kan t.a.v. bepaalde stukken geheimhouding worden
opgelegd.
De leden van het DB en de voorzitter zijn in uitdrukkelijk uitgesloten van de externe
verantwoordingsplicht. Het DB legt verantwoording af aan het AB.

Artikel 20 Beleid
- Artikel 20 lid 2 GR oud is komen te vervallen. Het systeem van bedrijfsplan en jaarplannen is
in 2006 afgeschaft. Nu wordt gewerkt met toelichtingen bij de begrotingen en met een
meerjarenbegroting.
Artikel 21 Mandaat uitvoering
- De taken van het AB en DB kunnen worden gemandateerd aan een externe
uitvoeringsorganisatie. Hiermee is het mogelijk dat de uitvoering van aan het schap
overgedragen taken niet door een ambtelijke organisatie wordt gerealiseerd maar door een
externe organisatie (zoals RNH). In de oude GR stond alleen dat de uitvoering van besluiten
aan een niet-ambtelijke organisatie konden worden opgedragen. Het gaat echter niet
(alleen) om de uitvoering van besluiten, maar om de taakuitoefening.
Artikel 23 Geld- en financieringsmiddelen
- De geldmiddelen van het schap bestaande uit de ‘participantenbijdrage’ (lid a) werd in de GR
oud omschreven als exploitatietekort. Er wordt thans verwezen naar de bijdragen van de
deelnemers zoals omschreven in bijlage 2 van de GR.
Artikel 26 Voorbereiden begroting
- De voorbereidingsprocedure begroting en het vaststellen van de begroting zijn in
afzonderlijke bepalingen opgenomen en aangepast aan de gewijzigde Wgr.
- Ook de begrotingswijzigingen wordt aan de deelnemers voorgelegd worden zodat die een
zienswijze daaromtrent kenbaar kunnen maken.
Artikel 27 Vaststellen begroting
- De voorbereidingsprocedure begroting en het vaststellen van de begroting zijn in
afzonderlijke bepalingen opgenomen en aangepast aan de gewijzigde Wgr.
Artikel 30 Bijdrage in tekorten
- Artikel 30 (artikel 27 oud) is inhoudelijk gewijzigd. Het negatief saldo wordt -als de reserves
zijn uitgeput- ten laste van de deelnemers gebracht conform de verdeelsleutel die geldt
m.b.t. de reguliere bijdrage van de deelnemers in het exploitatietekort.
Artikel 31 Positief saldo
- De vaststelling van een positief saldo geschiedt door een besluit van het AB. De instemming
van alle deelnemers is komen te vervallen.
Artikel 33 Toetreding
- Toetreding gaat in op de eerste dag nadat het besluit tot toetreding is bekend gemaakt
ingevolge artikel 26 van de Wgr.

Artikel 34 Uittreding
- Bij het vaststellen van de uitttreedsom wordt tevens uitgegaan van andere langlopende
verplichtingen met een resterende looptijd van ten minste 5 jaar. Dit is conform de geldende
jurisprudentie.
Artikel 35 wijziging
- De wijziging van de GR gaat in op de eerste dag volgend op die waarop het besluit tot wijziging,
conform artikel 53 Wgr, is bekend gemaakt.
Artikel 36 Opheffing en liquidatie
- In de oude GR is bepaald dat voor opheffing ten minste 2/3 van het aantal deelnemers
moeten besluiten. Dit is aangepast naar alle deelnemers. Wijziging zou slechts kunnen met
instemming van alle deelnemers, maar tot opheffing zou 2/3 deel van het aantal deelnemers
kunnen besluiten. Dit is nu voor beide situaties gelijk getrokken.
Artikel 38: Duur en inwerkingtreding
- Dit artikel is in overeenstemming met de Wgr gebracht. Artikel 53 Wgr regelt de
bekendmaking en inwerkingtreding van een GR. Op grond van artikel 53 lid 3 treedt de GR in
werking op de in de GR aangewezen dag. Dit gebeurt niet eerder dan bekendmaking.
- De bekendmaking wordt gedaan door de provincie Noord-Holland d.m.v. publicatie in de
Staatscourant (artikel 53 Wgr).
Artikel 39: geschillenregeling
- De geschillenregeling is uitgebreid. Bij een geschil dienen de volgende stappen te worden
genomen om tot een oplossing voor het geschil te komen: overleg, mediation,
geschillencommissie, gerechtelijke procedure. Indien één stap in een oplossing resulteert,
behoeft de volgende stap niet te worden gezet.

Bijlage 2 Financiële verdeelsleutel
-

De financiële verdeelsleutel is aangepast naargelang de besluitvorming die heeft
plaatsgevonden op 4 juli 2018 waar het bestuur heeft besloten;
o In te stemmen met de verlaging van de provinciale bijdrage van 75% naar 65% met
ingang van 2019, en van 65% naar 50,10% met ingang van 2020;
o De verdeelsleutel voor participantenbijdragen vast te stellen op basis van de
werkelijke beheerlasten onder de gemeenten, waarbij het zwaartepunt wordt
verlegd van de regio Zaanstad (40%) naar de regio IJmond (60%) (opgenomen als
uitgangspunt 4 in dit voorstel);
o Het Aagtenpark per 1 januari 2019 in beheer over te nemen van de gemeente
Beverwijk;

