Lijst van wijzigingen GR Geestmerambacht

In het thans voorliggende ontwerp GR Geestmerambacht d.d. 19 maart 2012 zijn de volgende
wijzigingen aangebracht in vergelijking met het ontwerp dat bij brief van 21 november 2011
ter instemming aan de deelnemers van de GR was voorgelegd.
1.
Artikel 1
Onderdeel h (definitie van uitvoeringsorgaan) is vervallen.
2.
Artikel 3
Lid 1, onder d (het uitoefenen van gemeentelijke taken op grond van de Wet op de openlucht
recreatie) is vervallen.
Lid 2, onder b (het heffen van belastingen door het recreatieschap) is vervallen.
Voorts is het artikel vernummerd in verband met het vervallen van de twee hiervoor bedoelde
onderdelen.
3.
Artikel 4, eerste lid
De zinsnede “aan uitvoeringsorganen” is gewijzigd in “aan externe organisaties”.
4.
Artikel 19, eerste lid, 1e volzin
De verwijzing naar “artikel 3, onder d” is gewijzigd in “artikel 3, eerste lid, onder b”.
5.
Artikel 32, eerste lid
De verwijzing naar “artikel 2 derde lid, …” is gewijzigd in “artikel 2, vierde lid”.
6.
Bijlage (verdeelsleutel op grond van artikel 27, eerste lid
Artikel A., onder c
Aan de tekst is toegevoegd de zinsnede ”(periode met ingang van 2009)”
De volgende bijdragepercentages zijn aangepast:
Alkmaar
“36,0 %” is gewijzigd in “35,1%”
Heerhugowaard
“18,0%” is gewijzigd in “18,8%”
Langedijk
“9,6%” is gewijzigd in “9,7%”
Ter toelichting: elke 5 jaar vindt een herziening van bijdragepercentages plaats aan de hand
van gewijzigde inwoneraantallen. De laatste wijziging die in de praktijk is doorgevoerd
dateert van 2009. De wijziging van de onderscheiden bijdragepercentages wordt nu formeel in
de gewijzigde GR opgenomen. Feitelijk verandert er op dit punt niets.
Artikel E.
De volgende zin is toegevoegd:
“De laatste herziening heeft plaatsgevonden met ingang van 1 januari 2009.”

7.
Aan het einde van de tekst van de GR (zie direct hieronder) is een opsomming opgenomen
van de instemmingbesluiten van de deelnemers aan de GR waaruit blijkt dat zij met de
wijzigingen in de GR hebben ingestemd. Die instemmingbesluiten worden als bijlage bij de
gewijzigde GR gevoegd.
Wijzigingsbesluiten van de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling:
GS en PS provincie Noord-Holland
B&W en raad gemeente Alkmaar
B&W en raad gemeente Bergen
B&W en raad gemeente Harenkarspel
B&W en raad gemeente Heerhugowaard
B&W en raad gemeente Langedijk

op …………………..
op ……………………
op …………………….
op ……………………
op ……………………
op ……………………

(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)
(bijlage)

Bijlage.
Onder punt B is de overeen gekomen bijdrage per ha opgenomen bij een prijspeil 2004.De
volgende zin is toegevoegd:”Voor de uitbreidingsgebieden geldt als uitgangspunt een
geïndexeerde jaarlijkse bijdrage van € 1.525,- per hectare (prijspeil 2004)”.
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