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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Recreatieschap
Drenthe’ conform bijlage ’Aanpassing gemeenschappelijke regeling 2020’.
Bijlage(n)
1. Brief van het Recreatieschap Drenthe aan gemeenten inzake wijziging regeling
2. Aanpassing gemeenschappelijke regeling 2020
3. GR Recreatieschap Drenthe 2015 getekend
4. GR Recreatieschap Drenthe 2020 ongetekend
5. Conceptbrief gemeente Emmen aan het Recreatieschap Drenthe
Stuk(ken) ter inzage
Collegebesluit d.d. 6 oktober 2020 en de daarbij behorende stukken
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1. Inleiding
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 een aantal omissies en discussiepunten bevatte.
2. Beoogd effect
Om op toeristisch, recreatief gebied te kunnen samenwerken, hebben de gemeenten zich verenigd in de
gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Drenthe. Zeker op dit gebied is samenwerking noodzakelijk
vanwege de (gemeentegrens)overschrijdende projecten. Het Recreatieschap ondersteunt de gemeenten
in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector in Drenthe en Ooststellingwerf.
De aanpassingen en toevoegingen zorgen voor helderheid en voor een geactualiseerde regeling.
3. Argumenten
1.1 Aanpassingen en toevoegingen in de tekst zijn noodzakelijk
De huidige Gemeenschappelijke Regeling riep in enkele raden vragen op. De wijzigingen hebben
betrekking op de datum en vaststelling begroting en jaarrekening door het Algemeen Bestuur, de
ombudsman, geschillen en het besluitvormingsproces (zie bijlage 2). De aanpassing bestaat uit het:
- wijzigen van de datum vaststelling begroting;
- wijzigen van de datum vaststelling jaarrekening;
- toevoegen artikel omtrent inschakeling ombudsman t.b.v. onafhankelijke behandeling van klachten;
- toevoegen artikel omtrent procedure in geval van onverhoopt geschil tussen deelnemers;
- toevoegen artikel omtrent stemmingsprocedure bestuur.
2.1 De raad dient toestemming te verlenen aan het college tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regeling
Het Recreatieschap Drenthe is een Gemeenschappelijke Regeling die is ingesteld door de colleges van de
deelnemende gemeenten en derhalve moet het college besluiten tot wijziging. De raad dient op grond van
artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) toestemming te verlenen aan het college tot
het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze toestemming kan slechts worden onthouden
wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
4. Kanttekeningen
N.v.t.
5. Financiën
N.v.t.
6. Uitvoering
Na behandeling in de raad wordt de bijgevoegde conceptbrief verstuurd aan het Recreatieschap Drenthe.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 6 oktober 2020.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020, B&W nummer: 20/522;

besluit:
Toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Recreatieschap Drenthe’
conform bijlage ‘Aanpassing gemeenschappelijke regeling 2020’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2020.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

