Bespreekpunt Voorzittersoverleg
Recreatieschappen Noord-Holland
Datum vergadering:
2 februari 2022
Agendapunt

Bijlagen:
- Notitie (quick scan) wijziging Wet Gemeenschappelijke regelingen
- Voorstel wijziging GR- Twiske –Waterland 2021 DB 4 november 2021
- Voorstel wijziging GR- Groen- gebied Amstelland DB 14 oktober 2021
- Voorstel wijziging GR- Geestmerambacht AB 17 november 2021
- Mededeling aanstaande wetswijziging Spaarnwoude AB 16 december 2021

Gevraagde beslissing
- kennis te nemen van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- In de eerstvolgende vergadercyclus, gelijktijdig met de jaarrekening en begroting voor alle
recreatieschappen tegelijk de wijzigingen ter besluitvormig voor te leggen

Achtergrond
Op 14 december 2021 heeft Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Versterken van de
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen om de Wet gemeenschappelijke
regelingen te wijzigen. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.
De verwachting is op 1 juli 2022.
De Dagelijkse Besturen van GGA en TW hebben in het najaar van 2021 besloten het voorstel GRwijziging te agenderen voor de voorjaarsronde 2022 zodat het voor een zienswijze kan worden
aangeboden tegelijk met de jaarrekening en begroting.
Het Algemeen Bestuur van GAB heeft besloten het voorstel GR aan te houden tot na de fusie
Heerhugowaard/ Langedijk en tot na aanpassing van de wet GR.
Het Dagelijks Bestuur van Spaarnwoude heeft op de DB vergadering van 25 november 2021 besloten
een mededeling te doen aan het AB van 16 december 2021 waarin de wijziging van de wet wordt
aangekondigd.
Aangegeven is dat via het voorzittersoverleg de bestuurlijke besluitvorming verder zal worden
gecoordineerd. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle schappen alle wijzigingen in een keer worden
gedaan zodat de gemeenteraden en provinciale staten maar een keer een zienswijze hoeven in te
dienen voor alle recreatieschappen waar ze bij zijn aangesloten. Aansluitend op het voorstel van de
DB’s van GGA en TW stellen wij voor dat gelijktijdig te doen met de aanbieding van de jaarrekening
en begroting in de eerstvolgende vergadercyclus, wij zijn dan ruim op tijd voor de inwerkingtreding
van de wet. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de wetswijziging moeten de
gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde Wgr zijn aangepast.
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Recreatie Noord Holland zal binnen de bestaande dienstverleningsovereenkomst en begroting de
besluitvorming hiervoor voorbereiden in overleg met het bestuursbureau.
In de quick komt naar voren dat de volgende aanpassingen in de gemeenschappelijke regelingen
benodigd zijn:
➢ Het mogelijk maken tot het indienen van zienswijzen (en het al dan niet uitsluiten van
zienswijzen tegen voorgenomen besluiten van het samenwerkingsverband).
➢ Het opnemen van een verplichting van het (dagelijks) bestuur om te reageren op ingediende
zienswijzen.
➢ Het wel of niet evalueren van de gemeenschappelijke regeling.
➢ Het al dan niet overgaan tot burgerparticipatie.
➢ Overwegen of gemeenschappelijke adviescommissie wenselijk is.
Wij stellen voor dat we een werkgroep samenstellen van AC- leden die vertegenwoordigd zijn in het
voorzittersoverleg om de door RNH uitgewerkte aanpassingsvoorstellen te bespreken zodat de
wijzgingen zoveel mogelijk voor alle recreatieschappen gelijk zijn. In deze werkgroep zal ook
antwoord gegeven moeten worden of :
1. Het wel of niet evalueren van de gemeenschappelijke regeling wordt opgenomen
2. Al dan niet overgaan wordt tot burgerparticipatie in de gemeenschappelijke regeling
3. Al dan niet een gemeenschappelijke adviescommissie wordt ingezet.

Juridische en financiële consequenties

Afgestemd met
Bestuursbureau

Volgende processtappen
Een werkgroep samenstellen om de aanpassingsvoorstellen van de GR te bespreken.

Behandelaar
Naam, organisatie: Fred Rodenbach, RNH
Email:
Telefoon:
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