RIS.4030
BIJLAGE II
behorende bij voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling EMCO-groep (GR
EMCO-groep) ter reparatie van juridische onvolkomenheden
artikel 44.:
artikel 44 derde lid luidt:
3. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op de datum van bericht van zowel
de deelnemende gemeenten als van Gedeputeerde Staten, dat zij akkoord gaan met de
noodzakelijke wijziging van de regeling, tenzij het besluit tot toetreding een latere datum
van ingang aangeeft.
artikel 44, derde lid, komt te luiden:
3. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op de datum waarop het
besluit als bedoeld in het tweede lid door het algemeen bestuur is genomen, tenzij
het besluit tot toetreding een latere datum van ingang aangeeft.
artikel 45.:
artikel 45, tweede lid luidt:
2. Het algemeen bestuur regelt binnen een periode van 6 maanden de financiële
gevolgen, alsmede de overige gevolgen van die uittreding en stelt Gedeputeerde
Staten hiervan in kennis.
artikel 45, tweede lid, komt te luiden:
2. Het algemeen bestuur regelt binnen een periode van zes maanden na het besluit
tot uittreding de financiële gevolgen, alsmede de overige gevolgen van die
uittreding.
artikel 46.:
artikel 46, vierde lid luidt als volgt:
4. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het besluit tot wijziging is ontvangen
Artikel 46, vierde lid, komt te luiden:
4. De wijziging, gaat in op de eerste dag van de maand volgende waarop de
wijziging door de deelnemende gemeenten is ingeschreven in de
daarvoor bestemde registers.
artikel 47.:
artikel 47, tweede lid luidt als volgt;
2. In geval van opheffing van de regeling regelt het algemeen bestuur, onder
goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de financiële gevolgen, alsmede de
overige gevolgen daarvan, bij een liquidatieplan. De bepalingen van de regeling
blijven daarbij zoveel als mogelijk is van kracht.
artikel 47., het tweede lid, komt te luiden:
2. In geval van opheffing van de regeling regelt het algemeen bestuur de financiële

gevolgen, alsmede de overige gevolgen daarvan bij een liquidatieplan. De
bepalingen van de regeling blijven daarbij zo veel als mogelijk van kracht.

artikel 51.:
artikel 51, luidt als volgt:
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
2. De in de artikelen 26 en 39 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven
toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten zal geschieden door het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen.
artikel 51, tweede lid, komt te vervallen, artikel 51 luidt als volgt:
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

artikel 52.:
artikel 52, luidt als volgt:
Deze regeling wordt aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 juli 2000.
artikel 52, komt na invoeging van een tweede lid te luiden:
1. Deze regeling wordt aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 juli 2000.
2. Op voorstel van het dagelijks bestuur kunnen de raden en colleges van de
deelnemende gemeenten besluiten tot verlenging van deze regeling.

