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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 april 2019
Onderwerp: wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude
Kenmerk: 772861/1191038
Bijlagen:
Ontwerpbesluit
1.

Inleiding
Naar aanleiding van de gemeentelijke fusie van de gemeenten Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 dient de gemeenschappelijke regeling (GR)
van het recreatieschap Spaarnwoude te worden aangepast.
Als gevolg van deze fusie van gemeenten voldoet de GR met ingang van 1 januari 2019 niet langer
aan het wettelijk vastgelegde uitgangspunt dat het totaalaantal leden van het dagelijks bestuur
(DB) niet meer mag zijn dan de helft van het totaalaantal leden van het Algemeen Bestuur (AB).
Daarnaast is het wenselijk om een aantal wijzigingen in de GR door te voeren die voortvloeien uit
de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) uit 2015.
Op grond van artikel 41 van de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (Wet ARHI) dient
voor zover nodig de GR binnen 6 maanden nadat de gemeentelijke herindeling van kracht is
geworden door de deelnemers te worden herzien. Dit betekent in de praktijk dat het AB in 2018
een ontwerp voor een nieuwe GR kan vaststellen doch dat het ontwerp eerst tussen 1 januari 2019
en 1 juli 2019 de instemming kan verkrijgen van de deelnemers aan de GR. Het AB heeft de concept
van de gewijzigde GR op 13 december 2018 vastgesteld.
Samenstelling AB en DB
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat het recreatieschap per 1 januari 2019 nog uit 5
deelnemers en komt de zetel van laatstgenoemde gemeente in het AB te vervallen. In artikel 14, lid
3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het aantal leden van het DB niet meer
mag zijn dan de helft van het aantal leden van het AB.
Thans heeft elke deelnemer 1 zetel in het AB en is er een DB met drie leden. Dat wordt met ingang
van 1 januari 2019 een AB met 5 leden en een DB met 3 leden. Om aan die situatie, die volgens de
wet niet is toegestaan, een einde te maken is afgesproken om het aantal AB leden aan te passen
naar minimaal 6 leden: Provinciale Staten wijzen 2 vertegenwoordigers uit hun midden (inclusief
Gedeputeerde Staten) aan als lid in het AB, de overige deelnemers wijzen 1 vertegenwoordiger aan
in het AB. Op deze manier heeft de provincie meer stemrecht in het AB.
Het AB benoemt vervolgens een DB dat uit drie leden bestaat.
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2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria
De wijzigingen zijn het gevolg van de gemeentelijke fusie van de gemeenten Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 en technische aanpassingen die voortvloeien
uit de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen uit 2015.
Evaluatie vindt plaats door toetsing aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3.

Financiering, communicatie en (burger)participatie

De bijdrage in euro’s blijft gelijk ten opzichte van de bijdrage aan de huidige gemeenschappelijke
regeling.
De communicatie wordt verzorgd door Recreatie Noord-Holland ondersteunend aan de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
(Burger)participatie speelt niet bij aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.
4.

Proces en procedure

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen is de procedure dat Provinciale Staten instemmen
met een betreffende wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Zij verlenen daarbij tevens aan
Gedeputeerde Staten toestemming tot het mede-wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
Het college adviseert de wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
conform deze voordracht vast te stellen.
De gemeenschappelijke regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant (artikel 53, twee lid
Wgr) en wordt ingeschreven in het provinciaal register.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit
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Nr. 772861/1191038

Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende dat het noodzakelijk is om de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Spaarnwoude te wijzigen in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
per 1 januari 2015 en de herindeling van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude per 1 januari 2019;
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 april 2019;
gelet op:



de bepalingen, vervat in hoofdstuk IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
het advies van de betreffende Statencommissie.

besluiten:
1.
2.

de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude te treffen;
aan Gedeputeerde Staten op grond van artikel 51, tweede lid Wgr toestemming te
verlenen tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Spaarnwoude.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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