
 
Agendapunt           :  5. 
Voorstelnummer : 03-012 
Raadsvergadering : 14 maart 2013 
Naam opsteller : Sipke Diepbrink 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders :  
 
Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht 
 
Aan de raad, 
Beslispunt:  - De gemeenteraad stemt in met de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Geestmerambacht 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Dit voorstel betreft de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. 
 
Onze gemeente neemt sinds 1 januari 2005 deel aan de gemeenschappelijke regeling van het 
recreatieschap Geestmerambacht.  
 
De gemeenschappelijke regeling kan pas gewijzigd worden door een eensluidend besluit van de 
betrokken gemeenten en de provincie. Vanwege geconstateerde onjuistheden in de tekst is een 
wijziging noodzakelijk. Pas na instemming door alle deelnemers kan de wijziging in werking treden. 
 
Daarnaast is het de wens van de voormalige gemeente Harenkarspel (nu Schagen) toe te treden 
tot de gemeenschappelijke regeling. Ook die deelname kan slechts na eensluidende instemming 
door alle deelnemers. 
 
De nu voorliggende wijziging van de gemeenschappelijke regeling is in overeenstemming is met 
de WGR. Het dagelijks bestuur van het schap heeft op 14 maart 2012 besloten de nieuwe tekst ter 
vaststelling aan de deelnemers voor te leggen. De wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling 
zijn: 
 

• toetreding gemeente Schagen (Harenkarspel) 
• een juiste weergave van het aantal hectares; 
• de gemaakte afspraken over de verdeling van de beheerkosten tussen rijk, provincie 
• en gemeenten stonden niet duidelijk in de regeling. Deze zijn nu opgenomen in de 
• bijlage onder punt B; 
• de begrenzing van het werkgebied voor wat betreft het Park van Luna; 
• de (meerjaren) begroting wordt voortaan opgesteld op basis van CPB ramingen. 

 
Onze gemeente is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht, ondanks 
het feit dat wij slechts een adviesfunctie hebben. De gemeente Bergen staat in de aanhef (op de 
eerste pagina van de regeling) genoemd als deelnemer.  In de huidige regeling (uit 2007) is een 
artikel opgenomen (artikel 32 lid 1) die regelt dat alle deelnemers aan de regeling moeten 
instemmen met de gewijzigde GR. Daar valt dus ook onze gemeente onder. De deelnemer is in dit 
geval de gemeenteraad als bevoegd gezag voor wijzigingen op de regeling.  
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Onze gemeente heeft geen stemrecht in het Algemeen Bestuur (AB), maar de wijziging van de 
regeling kan niet zonder onze instemming.  
 
Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Met instemmen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt toetreding van deelnemers 
aan de regeling mogelijk gemaakte en worden enkele tekstuele coorecties toegepast. Met uw 
instemming wordt de gewijzigde regeling van kracht. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 
raadsbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
a. Burgerparticipatie   niet van toepassing 
b. Externe communicatie  niet van toepassing 
c. Extern overleg gevoerd met Recreatieschap (Gerben Houtkamp) 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Er zijn geen andere mogelijkheden om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling te 
realiseren. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 

Na instemming door uw raad, wordt het Recreatieschap van uw beslissing op de hoogte gesteld. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Er zijn geen financiële middelen met dit voorstel gemoeid. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
De gemeenschappelijke regeling kan alleen gewijzigd worden met eensluidende instemming door 
alle deelnemende partijen. 
 
 
Bijlagen:  

 
• Gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
• Lijst van wijzigingen gemeenschappelijke regeling 

 
 
Bergen, 29 januari 2013 

 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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	Er zijn geen andere mogelijkheden om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling te realiseren.

