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Raadsvergadering : 9 maart 2017 
Naam opsteller : Linda de Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouder(s) : Odile Rasch 
Zaaknummer : BB16.00845 
Registratienummer : RAAD160146 

Raadsvoorstel
Onderwerp: Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  bijgevoegde Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 
Geestmerambacht vast te stellen 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over het vaststellen van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling waarin 
de hieronder genoemde veranderingen zijn verwerkt en welke voldoet aan de gestelde 
wettelijke bepalingen van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  
 
Voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht 
(hierna genoemd: GR)  zijn de volgende aanleidingen. De provincie en de gemeente 
Schagen treden per 1 januari 2017 uit de GR. De gemeente Alkmaar is per 1 januari 2015 
gefuseerd met de voormalige gemeentes Schermer en Graft-De Rijp in de nieuwe gemeente 
Alkmaar. Het algemeen bestuur (AB) heeft op 11 november 2015 besloten over de nieuwe 
participantenbijdrage na deze fusie. Het besluit van het AB om de begrotingen 
Geestmerambacht, Uitbreiding Geestmerambacht en Park van Luna samen te voegen is 
verwerkt in de nieuwe GR. Ook de benodigde aanpassingen op basis van de nieuwe Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen zijn  verwerkt, evenals enkele correcties om de GR aan te 
laten sluiten bij de financiële uitgangspunten van de regio. Verder is in de GR een nieuwe 
samenstelling van het AB en daarbij behorende stemverhouding opgenomen. In de nieuwe 
GR is gewijzigde indeling van de reserves opgenomen. Het AB van de GR heeft op 16 
november 2016 het ontwerp van de nieuwe GR vastgesteld. Van het totaal van de 
aanpassingen t.o.v. de huidige GR is een overzicht gemaakt. 
 
De gewijzigde GR is een zogenaamde gemengde regeling. In artikel 4 van de GR staan de 
taken omschreven. Deze taken komen mede toe aan de colleges van burgemeester en 
wethouders. Deze worden nu overgedragen aan het schap. Op grond van artikel 1 lid 2  van 
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) gaan colleges van burgemeesters en 
wethouders niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de 
gemeenteraad. Ingevolge lid 3 van het genoemde artikel wordt onder het treffen van een 
regeling mede verstaan het wijzigen daarvan. Voorgesteld wordt dit besluit te nemen onder 
voorbehoud van toestemming daartoe door de raad. 
 
De tekst voor de GR is door de deelnemende gemeentes in afstemming met een externe 
GR-deskundige en Recreatie Noord-Holland gewijzigd. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Bijgevoegde  Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht vast te 
stellen 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Deelnemende gemeenten in het Recreatieschap Geestmerambacht, bewoners van de regio 
en bezoekers van het gebied.  
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap 
Geestmerambacht 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 

 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 

 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: regiocollega's 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Nvt  
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling van de GR door de raden en colleges van de deelnemende gemeentes wordt 
de GR aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toegezonden en bekend gemaakt in de 
Staatscourant. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. Jaarlijks betaalt gemeente Bergen € 6.300 
aan het Recreatieschap Geestmerambacht.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nvt. 
 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
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 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 

 overige risico’s: 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Vanwege het feit dat gemeente Bergen onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke 
Regeling Geestmerambacht en er door gewijzigde omstandigheden en de nieuwe Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling is opgesteld.  
 
 
 
 
Bijlagen:  

- Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht 16 november 2016 
- Overzicht wijzigingen t.o.v. huidige GR Geestmerambacht 
- Huidige, te wijzigen Gemeenschappelijke Regeling  

 
 
 
 
 
Bergen, 10 januari 2017 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


