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Onderwerp
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2020 - Recreatieschap Drenthe
Gevraagd besluit
De raad besluit:
- het besluit d.d. 17 november 2020 met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Recreatieschap Drenthe in te trekken.
- toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling na correctie.
- tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling na correctie.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De huidige tekst (Gemeenschappelijke Regelingen 2015) bevat een aantal omissies en
discussiepunten. Vooral een aantal deadlines (data vaststelling financiële jaarstukken) in de huidige
tekst riep in enkele raden vragen op waaruit blijkt dat aanpassingen en toevoegingen in de tekst
noodzakelijk zijn. De nieuwe tekst is actueel. Eveneens is de artikelnummering in de nieuwe versie weer
opvolgend gemaakt ten behoeve van de leesbaarheid.
De aanpassingen betreffen:
- het wijzigen van de datum van de vaststelling van de begroting;
- het wijzigen van de datum van de vaststelling van de jaarrekening;
- het toevoegen van een artikel met betrekking tot het inschakelen van de ombudsman ten behoeve van
onafhankelijke behandeling van klachten;
- het toevoegen van artikelen inzake de procedure in geval er onverhoopt een geschil ontstaat tussen
deelnemers;

- het toevoegen van artikelen inzake de stemmingsprocedure van het algemeen bestuur.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De bestaande tekst bevat hiaten en behoeft een herijking. Door de aanpassing van de
‘Ambtenarenwet’ is vereist dat de GR Recreatieschap Drenthe zich aansluit bij de nieuwe, door de
VNG opgerichte werkgeversorganisatie WSGO. Deze argumenten zijn aanleidingen om de huidige
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling op een aantal punten te herzien en aan te passen.
In het raadsvoorstel d.d. 17 november 2020 stond een foutieve tekst inzake het
besluitvormingsprocedure. Het betreft de zin: 'Indien de stemmen staken geeft de stem van de
voorzitter de doorslag' De correcte tekst (gehele artikel 7) hoort te zijn:
1.In de vergadering van het Algemeen Bestuur heeft ieder lid één stem;
2.Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
bestuurders.
3.Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing
uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.
4.Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het derde lid opnieuw
belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
5.De stemming in het Algemeen Bestuur geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één der leden
verzoekt om schriftelijke stemming. Stemming ten aanzien van personen geschiedt altijd schriftelijk;
6.De directeur heeft in de vergadering een adviserende stem.
Wat ging er aan vooraf
Het Recreatieschap is opgericht door de Drentse gemeenten om op recreatief-toeristisch gebied te
kunnen samenwerken. Het Recreatieschap ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei
van de vrijetijdssector in Drenthe en Ooststellingwerf. De Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) vormt hiervoor het wettelijke kader om op publiekrechtelijke wijze samen te kunnen werken.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe heeft de
huidige tekst van de regeling op 9 december 2015 vastgesteld. De teksten waren conform de lijn
van de VNG. Inmiddels is gebleken dat de huidige tekst een aantal hiaten bevat. In de brief van het
Recreatieschap wordt verzocht de aanpassingen en toevoegingen en de voorgestelde nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Drenthe ter besluitvorming te agenderen.

Hoe informeren we de inwoners?
niet van toepassing
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Conform artikel 23 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe wordt de
nieuwe regeling vastgesteld als:
a. het Algemeen Bestuur zich daar vóór heeft verklaard en
b. tweederde van het aantal raden, tweederde van het aantal colleges van burgemeester en
wethouders van de deelnemende gemeenten zich daar vóór hebben verklaard, ieder voor zover het
zijn bevoegdheid betreft. Bij instemming door de raden zal een definitieve vaststelling in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 januari 2021 (vergaderdatum nog niet definitief)
plaatsvinden. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin het
besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

O. de Jager RC MAC

Gemeentesecretaris a.i.

Raadsbesluit nr. 8
Betreft: : Instemmen met nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van Recreatieschap Drenthe (na correctie).
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2020 - Recreatieschap Drenthe
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Overweging
Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 14 januari 2021.
Overweging
De huidige tekst (Gemeenschappelijke Regelingen 2015) bevat een aantal omissies en discussiepunten,
waaronder de vaststellingsdata van de begroting en jaarstukken. Door in de GR tekst de datum voor vaststelling
van de begroting en jaarrekening door het Algemeen Bestuur te verplaatsen van 1 juli naar uiterlijk 15 juli kan
worden voorkomen dat een gemeenteraad hierover geen besluiten heeft kunnen nemen. Ook bevatte de tekst
een aantal omissies. Met het toevoegen van artikelen op de volgende onderdelen Ombudsman, Geschillen en
Besluitvorming worden deze hiaten opgevuld. Hierdoor wordt discussie voorkomen. Tot slot is de
artikelnummering in de nieuwe versie weer opvolgend gemaakt ten behoeve van de leesbaarheid .

Gelet op artikel

B E S L U I T:
De raad besluit:
- het besluit d.d. 17 november 2020 met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Drenthe in te trekken.
- toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling, na correctie.
- tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Vries, 9 februari 2021

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

