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Artikel
2 lid 1 sub d
toegevoegd

Was
x

5 lid 1

Het algemeen bestuur bestaat uit 12
leden te weten:
a. een vertegenwoordiger, aan te
wijzen door provinciale staten, uit hun
midden, de leden van gedeputeerde
staten inbegrepen;
b. een vertegenwoordiger van
stadsdeel Amsterdam-Noord, aan te
wijzen door de raad van het
stadsdeel, uit zijn midden, de leden
van het dagelijks bestuur
inbegrepen;
c. een vertegenwoordiger van elke aan
de regeling deelnemende gemeente
-met uitzondering van stadsdeel
Amsterdam-Noord- aan te wijzen
door de raad van de gemeente, uit zijn
midden, de leden van het college van
burgemeester en wethouders
inbegrepen.
Voor het rechtsgeldig kunnen nemen
van besluiten door het algemeen
bestuur is vereist dat er tenminste 7
bestuursleden of hun plaatsvervanger
aanwezig zijn
(quorum).

5a lid 1

5a lid 2

Besluitvorming in het algemeen
bestuur over financiële jaarstukken met
betrekking tot de participantenbijdrage
vindt plaats op basis van een gewogen
stemrecht met een bijbehorend aantal
uit te brengen stemmen volgens
onderstaande tabel.
Naam deelnemer Aantal stemmen
Provincie Noord-Holland 6
Stadsdeel Amsterdam-Noord 5
Gemeente Beemster 1
Gemeente Edam–Volendam 2
Gemeente Graft -De Rijp 1
Gemeente Landsmeer 2

Wordt
Het verwerven van
inkomsten uit het
recreatiegebied ter
verwezenlijking en
instandhouding van de
direct hiervoor genoemde
doelstellingen.
Het algemeen bestuur
bestaat uit 11 leden te
weten:
a. een vertegenwoordiger,
aan te wijzen door
provinciale staten, uit hun
midden, de leden van
gedeputeerde staten
inbegrepen;
b. een vertegenwoordiger
van elke aan de regeling
deelnemende gemeente
aan te wijzen door de raad
van de gemeente, uit zijn
midden, de leden van het
college van burgemeester
en wethouders inbegrepen.

Voor het rechtsgeldig
kunnen nemen van
besluiten door het
algemeen bestuur is vereist
dat er tenminste 6
bestuursleden of hun
plaatsvervanger aanwezig
zijn (quorum).
Besluitvorming in het
algemeen bestuur over
financiële jaarstukken met
betrekking tot de
participantenbijdrage vindt
plaats op basis van een
gewogen stemrecht met
een bijbehorend aantal uit
te brengen stemmen
volgens onderstaande
tabel.
Naam deelnemer Aantal
stemmen
Provincie Noord-Holland 6

Gemeente Oostzaan 1
Gemeente Purmerend 3
Gemeente Waterland 1
Gemeente Wormerland 1
Gemeente Zaanstad 4
Gemeente Zeevang 1
Totaal 28 stemmen

5a lid 3

Besluitvorming in het algemeen
bestuur over het overige beleid en
uitvoering van het programma vindt
plaats op basis van een gewogen
stemrecht met een bijbehorend
aantal uit te brengen stemmen volgens
onderstaande tabel.
Naam deelnemer Aantal stemmen
Provincie Noord-Holland 7
Stadsdeel Amsterdam-Noord 6
Gemeente Beemster 2
Gemeente Edam–Volendam 3
Gemeente Graft-De Rijp 1
Gemeente Landsmeer 4
Gemeente Oostzaan 2
Gemeente Purmerend 5
Gemeente Waterland 2
Gemeente Wormerland 2
Gemeente Zaanstad 5
Gemeente Zeevang 1
Totaal 40 stemmen

5a lid 4

Indien er minder dan 7 bestuursleden
of hun plaatsvervanger aanwezig zijn,
wordt er geacht geen quorum te zijn en
kan de voorzitter ter plaatse direct een
nieuwe vergadering doen aanvangen.
In dat geval geldt dat er voor het
nemen van een rechtsgeldig besluit
tenminste vier leden of hun

Gemeente Amsterdam 5
Gemeente Beemster 1
Gemeente Edam–
Volendam 3
Gemeente Alkmaar 1
Gemeente Landsmeer 2
Gemeente Oostzaan 1
Gemeente Purmerend 3
Gemeente Waterland 1
Gemeente Wormerland 1
Gemeente Zaanstad 4
Totaal 28 stemmen
Besluitvorming in het
algemeen bestuur over het
overige beleid en uitvoering
van het programma vindt
plaats op basis van een
gewogen stemrecht met
een bijbehorend aantal uit
te brengen stemmen
volgens onderstaande
tabel.
Bij incidentele besluiten
inzake projecten en
beleid die leiden tot een
verhoging van de
participantenbijdrage
wordt in de
besluitvorming expliciet
een besluit genomen
t.a.v. de financiële
aspecten.
Naam deelnemer Aantal
stemmen
Provincie Noord-Holland 7
Gemeente Amsterdam 6
Gemeente Beemster 2
Gemeente Edam–
Volendam 4
Gemeente Alkmaar 1
Gemeente Landsmeer 4
Gemeente Oostzaan 2
Gemeente Purmerend 5
Gemeente Waterland 2
Gemeente Wormerland 2
Gemeente Zaanstad 5
Totaal 40 stemmen
Indien er minder dan 6
bestuursleden of hun
plaatsvervanger aanwezig
zijn, wordt er geacht geen
quorum te zijn en kan de
voorzitter ter plaatse direct
een nieuwe vergadering
doen aanvangen. In dat

plaatsvervanger aanwezig zijn
waarbij ieder lid van het algemeen
bestuur bij het nemen van een besluit
zoveel stemmen uitbrengt als
toegekend op grond van het tweede lid
van dit artikel.

geval geldt dat er voor het
nemen van een
rechtsgeldig besluit
tenminste 4 leden of hun
plaatsvervanger aanwezig
zijn waarbij ieder lid van het
algemeen bestuur bij het
nemen van een besluit
zoveel stemmen uitbrengt
als toegekend op grond
van het tweede c.q. derde
lid van dit artikel.

7 lid 1

Een lid c.q. zijn plaatsvervanger,
alsmede de vertegenwoordiger van
de minister belast met de zorg voor
de openluchtrecreatie, kan staande
de beraadslagingen vragen de
beslissing over het aan de orde zijnde
onderwerp aan te houden voor nader
overleg met het orgaan dat hem heeft
aangewezen.

Een lid c.q. zijn
plaatsvervanger kan
staande de
beraadslagingen vragen de
beslissing over het aan de
orde zijnde onderwerp aan
te houden voor nader
overleg met het orgaan dat
hem heeft aangewezen.

8 lid 1

Het dagelijks bestuur bestaat uit de
voorzitter en tenminste vier leden, aan
te wijzen door het algemeen bestuur uit
zijn midden.

Het dagelijks bestuur
bestaat uit de voorzitter en
tenminste drie leden, aan
te wijzen door het
algemeen bestuur uit zijn
midden. De leden van het
dagelijks bestuur treden
af op de dag waarop zij
aftreden als lid van het
algemeen bestuur.

8 lid 2

De leden van het dagelijks bestuur
treden af op de dag waarop zij aftreden
als lid van het algemeen bestuur.

8 lid 3

De leden van het dagelijks bestuur
worden aangewezen in de eerste
vergadering van het algemeen bestuur,
nadat en voor zover hernieuwde
aanwijzing, als bedoeld in artikel 5, van
leden van het algemeen bestuur heeft

De leden van het dagelijks
bestuur worden
aangewezen in de eerste
vergadering van het
algemeen bestuur, nadat
en voor zover hernieuwde
aanwijzing, als bedoeld in
artikel 5, van leden van het
algemeen bestuur heeft
plaatsgevonden dan wel
door ontslag, overlijden of
om een andere reden een
plaats in het dagelijks
bestuur is opengevallen.
Leden van het algemeen
bestuur die geen lid zijn
van het dagelijks bestuur
kunnen de vergaderingen
van het dagelijks bestuur
bijwonen met dien

plaatsgevonden dan wel door ontslag,
overlijden of om een andere reden een
plaats in het dagelijks bestuur is
opengevallen.

verstande dat zij niet aan
de besluitvorming van het
dagelijks bestuur kunnen
deelnemen.

9 lid 1

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor:
a. het opstellen van agenda’s en
verslagen van vergaderingen van het
algemeen bestuur,
b. de informatievoorziening aan het
algemeen bestuur,
c. de voorbereiding van besluiten van
het algemeen bestuur,
d. het toezicht op de uitvoering van het
beleid van het algemeen bestuur,
e. advisering aan de
uitvoeringsorganisatie met betrekking
tot de wijze van uitvoering van het
beleid van het algemeen bestuur.

9 lid 4

Besluitvorming in het dagelijks bestuur
vindt plaats op basis van gewone
meerderheid van stemmen waarbij elk
lid van het dagelijks bestuur een stem

Het dagelijks bestuur
draagt zorg voor:
a. het voeren van het
dagelijks bestuur van het
recreatieschap voor
zover niet bij de wet of de
regeling het algemeen
bestuur daarmee is
belast;
b. het aangaan van
privaatrechtelijke
rechtshandelingen met
inachtneming van
hetgeen daaromtrent in
artikel 31a van de wet is
opgenomen;
c. het nemen van
besluiten namens het
recreatieschap inzake het
voeren van
rechtsgedingen,
bezwaarprocedures of
administratief
beroepsprocedures tenzij
het algemeen bestuur,
voor zover het het
algemeen bestuur
aangaat, in voorkomende
gevallen anders beslist;
d. het opstellen van de
agenda’s en verslagen van
het algemeen bestuur;
e. de informatievoorziening
aan het algemeen bestuur;
f. de voorbereiding van
besluiten van het algemeen
bestuur;
g. het toezicht op de
uitvoering van het beleid
van het algemeen bestuur;
h. advisering aan de
uitvoeringsorganisatie met
betrekking tot de wijze van
uitvoering van het beleid
van het algemeen bestuur.
Besluitvorming in het
dagelijks bestuur vindt
plaats op basis van gewone
meerderheid van stemmen

uitbrengt.

waarbij elk lid van het
dagelijks bestuur een stem
uitbrengt. Indien de
stemmen staken is de
stem van de voorzitter
doorslaggevend.

9 lid 5

x

Bij de aanwijzing van leden
van het dagelijks bestuur
houdt het algemeen
bestuur er rekening mee
dat het aantal gewogen
stemmen dat door het
voltallige dagelijks bestuur
kan worden uitgebracht
tijdens vergaderingen van
het algemeen bestuur
maximaal de helft bedraagt
van het aantal gewogen
stemmen dat door het
voltallige algemeen bestuur
kan worden uitgebracht.

21 lid 1
onder d

belasting als toegelaten ingevolge
artikel 54, eerste lid, onder a, van de
Wet
gemeenschappelijke regelingen;
Het algemeen bestuur stelt binnen drie
maanden nadat het besluit tot
uittreding is ontvangen een ontwerp
vast voor de aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling aan de
gevolgen van de uittreding en zendt dit
ontwerp aan de deelnemers
met het verzoek binnen drie maanden
na verzending van dat ontwerp
inzake de vaststelling ervan een besluit
te nemen.

exploitatieopbrengsten uit
het in beheer zijnde
recreatiegebied;

30 lid 3

Het algemeen bestuur stelt
binnen zes maanden nadat
het besluit tot uittreding is
ontvangen een ontwerp
vast voor de aanpassing
van de
gemeenschappelijke
regeling aan de gevolgen
van de uittreding en zendt
dit ontwerp aan de deelnemers met het verzoek
binnen drie maanden na
verzending van dat ontwerp
inzake de vaststelling ervan
een besluit te nemen.

