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UR2020.119
wijziging GR Recreatieschap Drenthe
‘Aanpassing GR 2020’, ‘Gemeenschappelijke regeling versie 2020 ongetekend’ en ‘Gemeenschappelijke Regeling
versie 2015 getekend’

Geacht college, geachte raad,
Algemeen
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ‘Recreatieschap Drenthe’ heeft in de vergadering van 16 april
2020 besloten de huidige tekst van de regeling aan te passen en te actualiseren. Aanleiding tot dit besluit is dat de huidige
tekst (na wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2015) een aantal omissies en discussiepunten bevatte.
Vooral een aantal deadlines (data vaststelling financiële jaarstukken) in de huidige tekst riep in enkele raden vragen op
waaruit bleek dat aanpassingen en toevoegingen in de tekst noodzakelijk zijn.
Aanpassingen en toevoegingen
De aanpassingen en toevoegingen in de regeling hebben betrekking op:
a. Datum vaststelling begroting en jaarrekening door het Algemeen Bestuur;
b. Ombudsman;
c. Geschillen;
d. Besluitvormingsproces.
Bijlagen
De aanpassingen en toevoegingen zijn apart beschreven in de bij deze brief gevoegde bijlage ‘Aanpassing GR 2020’. De
complete voorgestelde en geactualiseerde regeling vindt u terug als bijlage ‘Gemeenschappelijke regeling versie 2020
ongetekend’. Ook is de huidige tekst van de gemeenschappelijke regeling als bijlage toegevoegd (‘Gemeenschappelijke
Regeling versie 2015 getekend’).
Procedure
Conform artikel 23 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe wordt de nieuwe regeling
vastgesteld als:
a. het Algemeen Bestuur zich daar vóór heeft verklaard en
b. tweederde van het aantal raden, tweederde van het aantal colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten zich daar vóór hebben verklaard, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft.
Bij instemming door de raden zal een definitieve vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 januari
2021 (vergaderdatum nog niet definitief) plaatsvinden. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand volgende op
die waarin het besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.
Agenderen
Wij verzoeken u de aanpassingen en toevoegingen en de voorgestelde nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van
Recreatieschap Drenthe ter besluitvorming te agenderen. Graag worden wij op de hoogte gesteld van de behandeling en
de uitkomst in zowel het college als de raad. Heeft u vragen dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van
Recreatieschap Drenthe

Dick Dijkstra
Directeur

