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 Contadpersoon . Anita Bakker doorkiesnummer (023) 52028
 Geachte raadsleden,
 Op 29 juni 2011 heeft u een brief ontvangen met het verzoek in te stemmen met de nieuwe
 gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland waarbij de huidige gemeenschappelijke
 regelingen Het Twiske en Landschap Wâterland worden opgeheven. In 2011 heeft u ingestemd
 met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland.
 Er zijn twee aanleidingen om enkele aanvullingen op de gemeenschappelijke regeling aan u
 voos te stellen (zie bijlage). Op grond van artikel 32 van de gemeenschappelijke regelingen van
 Het Twiske en Landschap Waterland kan de gemeenschappelijke regeling slechts gewijzigd
 worden indien alle padicipanten instemmen.
 Hierbij vecoeken wij u om binnen drie maanden na heden in te stemmen met de bijgevoegde
 aanvullingen Op het ontwerp gemeenschappelijke segeling Recreatieschap Twiske-Waterland.
 ZO kan Op 1 januari 2013 de nieuwe gemeenschappelijke regeling van kracht kan worden.
 Hoogachtend,
 namens het bestuur van Landschap Waterland en Recreatieschap het Twiske,
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 Drs. ing. J.W. Nieuwenhuis
 Manager advies Recreatie Noord-Holland NV
 i.a.a. College van B&W van Beemster
 Recreatie Noord-Holland NV Iegt ih opdracht vân het bestuur van Landschap Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals sets, wandel- en vaar-
 routes en het Groengebied P|rmedand.
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Aanvullinjen op eerste
 gemeenschappelijke regeling
 ontwerp
 Twiske-Waterland
 Opname garantiebepaling
 Twee gemeenten die deelnemen in het huidige Landschap Waterland hebben in 201 1 tegen
 het voorstel voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland gestemd, dit
 zijn de gemeenten Wormerland en Waterland. Zij waren van mening dat het risico m.b.t. de
 financiële tekorten van het Twiske te hoog waren voor de padicipanten die nu nog niet
 deelnemen in het Twiske. Om de gemeenten Wormerland en Waterland (en de overige
 gemeenten die nu alleen in het huidige Landschap Waterland padiciperen) tegemoet te
 komen is er een aanvullende garantiebepaling opgenomen in de gemeenschappelijke
 regeling Twiske-Waterlahd. Inmiddels heeft het öpnemen van deze garantiebepaling geleid
 tot een positief besluit van de gemeenteraad van Waterland en tot een positief advies van
 het college van Wormerland.
 Onname narantiebenalinn in adikel 34, lid 8 komt als volnt te Iuiden:
 'De bijdrage van de gemeenten Beemster, Edam-volendam, Graft-De Rijp, Waterland,
 Wormerland en Zeevang in het jaarlijkse exploitatietekod van dezê gemeenschappelijke
 regeling zal, met uiàondering van jaarlijkse indexering, niet hoger zijn dan de bijdrage van
 die gemeenten aan het exploitatietekod van de gemeenschappelijke regeling Landschap
 Waterland over het jaar 201 1. Deze padicipanten zijn niet aansprakelijk voor mogelijke
 financiële tekorten van Het Twiske die wegens tekorten in de exploitatie en het wegwerken
 van achterstallig onderhoud zijn ontstaan.'
 Het voormalige adikel 34,
 Iid 8 van de ontwerp GR is vernummerd tot adikel 34, Iid 9.
 Aanvullingen op basis van juridisch advies Provincie
 De tweede reden om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen is dat Provinciale Staten
 de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in eerste instantie nog niet wilde vaststellen,
 omdat er enkele formeel-juridische verbeteringen dienden te worden aangebracht in het
 eerste ontwerp. Op advies van de provincie is de volgende aanvulling opgenomen:
 Aannassinn artikel 3. Iid 1 onder c en het schrapnen van Iid 2, onder b
 In artikel 3, Iid 1 onder c van de ontwerp fusie GR wordt aan de GR de volgende taak
 toegekend: ''het uitoefenen van toezicht op de naleving van bepalingen in wetten,
 reglementeh en verordeningen in het gebied''. Dit artikel kan duidelijker omschreven worden.
 In overleg met de provincie is besloten om een daartoe strekkende bijlage op te nemen. In
 die bijlage zal nu de algemene verordening van het recreatieschap opgenomen worden.
 Artikel 3 Iid 1 onder c komt als volgt te Iuiden:
 ''het uitoefenen van toezicht op de naleving van bepalingen in wetten, reglementen en
 verordeningen in het gebied voor zover vermeld in een bijlage bij dit artikeli''
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De bijlage bij artikel 3, Iid 1 onder c (zie pagina
 15) komt als volgt te Iuiden:
 ''Bijlage bij artikel 3, lid 1 onder c van de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland
 Het recreatieschap oefent toezicht uit op de naleven van:
 . De Algemene Verordening van Het Twiske welke, gelet op het bepaalde in artikel 34,
 Iid 9 van deze gemeenschappelijke regeling, blijq gehandhaafd voor het gebied van
 het voormalig recreatieschap''
 Schrapnen artikel 3, Iid 2 onder b
 In artikel 3, Iid 2 onder b werd aan het recreatieschap de bevoegdheid toegekend om
 zelfstandig rechten (belastingen) te heffen. Het adikel Iuidde als volgt:
 ''het heffen van rechten, als bedoeld in artikel 229, te Iid onder a en b, van de Gemeentewet
 en in adikel 221, onder b van de Provinciewet de rechten waarvan heffing krachtens
 ! ,,
 bijzondere wetten geschiedt en de heffing bedoeld In artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
 Dit artikel is geschrapt omdat het niet de bedoeling is dat het recreatieschap zelfstandig
 belastingen gaat heffen. De daaropvolgende adikelleden zijn vernummerd.
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