Voorstel AB
Datum vergadering
Adviescommissie 22 maart 2022
Dagelijks bestuur 6 april 2022
Algemeen bestuur 11 mei 2022
Onderwerp
Gewijzigde dienstverleningsovereenkomst inzake Bestuursbureau
Besluit
Het AB besluit:
Om de gewijzigde Dienstverleningsovereenkomst inzake het bestuursbureau van de recreatieschappen
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en TwiskeWaterland tussen de provincie Noord-Holland en deze recreatieschappen, vast te stellen.
Kernboodschap
Eind 2021 heeft recreatieschap Geestmerambacht besloten om de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
niet aan te gaan, maar een wijzigingsvoorstel te doen voor de DVO. Dit was ingegeven door de wens van
het schap, om bij een eventuele herinrichting van recreatieschap onder andere voorwaarden uit de DVO
te treden aangaande de instelling van het Bestuursbureau, dan waar de tekst van de DVO in voorzag.
Bovenstaande heeft geleid tot een nieuwe versie van de DVO. Belangrijkste wijziging hierin is artikel 8,
over opzegging en beëindiging van de overeenkomst. Elke partij die de overeenkomst nu wenst op te
zeggen heeft een opzegtermijn van twee jaar, gedurende welke de uittredende partij de diensten van het
bestuursbureau blijft afnemen.
Omdat tevens bleek dat er in de verschillende AB-vergaderingen van eind 2021 (op details) verschillende
versies van de DVO ter besluitvorming door de AB’s hebben voorgelegen, is de gehele DVO tekstueel
nagelopen en ligt er nu voor alle algemeen besturen dezelfde tekst voor.

Onderbouwing
Op dit moment is de Dienstverleningsovereenkomst zoals in 2021 voorbereid tussen de
recreatieschappen en Provincie Noord-Holland, niet door alle partijen ondertekend. Om mogelijk te
maken dat de provincie het Bestuursbureau kan huisvesten en faciliteren, dient de
Dienstverleningsovereenkomst tussen alle schappen en de provincie gesloten te worden.
In de voorliggende, gewijzigde DVO zijn de voorwaarden om uit de DVO te treden, aangepast en in
overeenstemming gebracht met de wensen van alle partijen.
Risico’s besluit
Indien de DVO niet wordt ondertekend, kan het Bestuursbureau geen diensten vervullen voor de
besluitvorming in het recreatieschap.

Bijlagen
1. Bijlage DVO Bestuursbureau recreatieschappen-PNH gewijzigde versie
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Klik of tik om tekst in te voeren.
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