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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Spaarnwoude 

 

Nummer 2019/174981 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling BBOR 

Auteur Esterik, D.M. van 

Telefoonnummer 023-5113380 

Email dmesterik@haarlem.nl 

Kernboodschap Dit voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het 

recreatieschap Spaarnwoude is het gevolg van een wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen in 2015 en als gevolg daarvan een wijziging van de 

samenstelling van het Algemeen Bestuur. Vanaf 1 januari 2019 bestaat het 

algemeen bestuur uit vijf participanten: de gemeenten Amsterdam, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Velsen en de provincie Noord-Holland. Volgens de gewijzigde 

wet GR moet het algemeen bestuur uit minstens zes leden bestaan. In de nieuwe 

situatie zijn alle gemeenten met één lid vertegenwoordigd en de provincie Noord-

Holland met twee leden. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- 

Besluit College 

d.d. 23 april 2019 

 

1. Het college besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van het 

recreatieschap Spaarnwoude, onder voorwaarde van toestemming van de 

raad als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

2. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap 

Spaarnwoude; 

2. aan het college tevens toestemming te verlenen voor de wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling van het recreatieschap Spaarnwoude. 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

Dit voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het recreatieschap 

Spaarnwoude is het gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in 

2015. Als gevolg hiervan wijzigt de samenstelling van het algemeen bestuur eveneens. Met ingang 

van 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd met de gemeente 

Haarlemmermeer en bestaat het algemeen bestuur uit vijf participanten: de gemeenten Amsterdam, 

Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en de provincie Noord-Holland. Volgens de gewijzigde Wgr moet 

het algemeen bestuur uit minstens zes leden bestaan (omdat het DB nu bestaat uit drie leden en het 

DB nimmer de meerderheid mag vormen van het AB). In de nieuwe situatie zijn alle gemeenten met 

één lid vertegenwoordigd en de provincie Noord-Holland met twee leden. 

 

Op 13 december 2018 heeft het algemeen bestuur de ontwerp gemeenschappelijke regeling 

vastgesteld waarna deze ter goedkeuring aan de deelnemers is verzonden. De aanpassingen zijn 

gering en alleen op basis van wat wettelijk noodzakelijk is. Dit is bewust gedaan, omdat de provincie 

op dit moment de organisatie van de recreatieschappen en de rol van Recreatie Noord-Holland hierin 

onderzoekt. Dit zou binnen afzienbare termijn kunnen leiden tot een andere organisatievorm waarbij 

de GR opnieuw wijzigt. 
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2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. te besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van het recreatieschap 

Spaarnwoude; 

2. aan het college tevens toestemming te verlenen voor de wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling van het recreatieschap Spaarnwoude.  

 

3. Beoogd resultaat 

Na het aanbrengen van de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling voor het recreatieschap 

Spaarnwoude voldoet deze aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

4. Argumenten 

1. De huidige gemeenschappelijke regeling uit 2005 voldoet niet meer aan de in 2015 gewijzigde Wet 

gemeenschappelijke regelingen (WGR). 

Op enkele onderdelen worden inhoudelijke en redactionele wijzigingen doorgevoerd waardoor de 

nieuwe GR voldoet aan huidige wetgeving en situatie. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen 

wordt gegeven in bijlage C. 

 

2. Aanpassing betekent een wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur. 

In deze wijziging van de GR is eveneens de aanpassing betrokken die het gevolg is van de fusie van de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de  gemeente Haarlemmermeer. Omdat het 

algemeen bestuur op grond van de WGR moet bestaan uit minimaal 6 leden, voldoet de bepaling dat 

elke deelnemer in de GR één lid afvaardigt in het algemeen bestuur, niet meer. Een aanpassing is 

daarom noodzakelijk. Hiertoe wordt voorgesteld om de samenstelling van het algemeen bestuur te 

wijzigen, waarbij de provincie Noord-Holland twee leden in het algemeen bestuur afvaardigt en de 

overige deelnemers elk één lid afvaardigen in het algemeen bestuur.  

 

3. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is zowel een besluit van de raad nodig als een 

besluit waarbij de raad aan het college toestemming voor wijziging verleent 

De gemeente Haarlem participeert in de GR recreatieschap Spaarnwoude met twee 

bestuursorganen, te weten de raad en het college. De raad zelf is om die reden bevoegd te besluiten 

tot wijziging van de GR, maar dient tevens het college, conform het bepaalde in artikel 1 van Wgr, 

aan het college toestemming te verlenen voor de wijziging. Het college besluit tot wijziging van de GR 

onder voorwaarde dat genoemde toestemming door de raad wordt gegeven. 

 

Ook voor de andere deelnemende gemeenten en de provincie geldt dat de in de GR participerende 

colleges en raden c.q. Provinciale Staten zelf tot wijziging van de GR besluiten, alsmede dat deze 

colleges toestemming behoeven van hun raden c.q. Provinciale Staten. Eerst nadat alle betrokken 

bestuursorganen hun besluitvorming hebben afgerond, kan tot wijziging van de GR worden 

overgegaan. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Er is nog een optie om te voldoen aan het wettelijke minimum van 6 algemeen bestuursleden en die 

is door elke deelnemer twee leden te laten afvaardigen waardoor het algemeen bestuur uit 10 leden 

zou komen te bestaan. Deze optie zou te veel tijd van de bestuurders vragen en valt daardoor af. 

 

6. Uitvoering 

Nadat de gemeenteraden en Provinciale Staten hebben besloten tot wijziging van de GR en ook aan 

het college toestemming hebben verleend, zal de gewijzigde regeling met terugwerkende kracht per 

1 januari 2019 in werking treden. 

 

7. Bijlagen 

A. Aanbiedingsbrief van het recreatieschap Spaarnwoude met toelichting 

B. Ontwerp GR Spaarnwoude 

C. Overzicht wijzigingen GR Spaarnwoude 

D. Kaart beheergebied recreatieschap Spaarnwoude 

 


