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Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
In verband met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2015 en
de fusie van de gemeenten Edam - Volendam en Zeevang per 1 januari 2016 is het
noodzakelijk de bestaande gemeenschappelijke regeling (GR) te wijzigen.
Omdat de verplichting bestaat om per 1 januari 2016 een gewijzigde GR te hebben, zal deze
regeling met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Formeel is hiertoe een raadsbesluit
nodig van alle aangesloten gemeenten.
Oplossingsrichting
Vooral de wijziging in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur (DB) is van belang, omdat
het DB niet meer leden mag hebben dan de helft van het Algemeen Bestuur (AB).
Omdat in Twiske-Waterland sprake is van een gewogen stemming, betekent dit door de
wetswijziging een forse verkleining van het DB. Hierover is reeds een besluit genomen in het
AB van 3 december 2015.
Verder maakt deze aanpassing de weg voor om, de nog gescheiden, financiële
exploitatiebegroting van Het Twiske en Landschap Waterland per 1 januari 2017 samen te
kunnen voegen.
Tot slot biedt de nieuwe GR transparantie bij het nemen van incidentele besluiten van
projecten, door de financiële aspecten die kunnen leiden tot een verhoogde participantenbijdrage, voortaan expliciet te laten besluiten.
Meetbare doelstelling
Geen.
Financiële consequenties
Geen.
Overige consequenties
Alle deelnemende raden zullen hun goedkeuring moeten geven voor aan het Algemeen
Bestuur van Recreatieschap Twiske - Waterland om de wijziging van de GR voor
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recreatieschap Twiske - Waterland met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 vast te
kunnen laten stellen.
Monitoring evaluatie
Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd door middel van de goedkeuring van de jaarrekening
en het jaarverslag.
Voorgesteld besluit
Instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en goedkeuring verlenen aan
het Algemeen Bestuur van het recreatieschap om de gewijzigde regeling met terugwerkende
kracht per 1 januari 2016 vast te stellen.
De goedkeuring door het college per brief kenbaar te laten maken aan het recreatieschap.
Communicatie/Participatie
Het recreatieschap per brief op de hoogte brengen van het genomen besluit.
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