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Overzicht wijzigingen gemeenschappelijke regeling  
Recreatieschap Spaarnwoude (GR) per 1 januari 2019 
 
Als gevolg van de herindeling van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij de gemeente 
Haarlemmermeer en de per 1 januari 2015 in werking getreden wijzigingen in de Wet gemeen-
schappelijke regelingen is het nodig c.q. wenselijk een aantal inhoudelijke en redactionele wijzigingen 
door te voeren in de tekst van de GR. Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste 
wijzigingen.  
 
Ter wille van de duidelijkheid/leesbaarheid is een aantal artikelen “uit elkaar” getrokken. Bijvoorbeeld 
het artikel over doel & werkgebied van het recreatieschap of de artikelen over de begroting en de jaar-
rekening. 
 
In onderstaande beschrijving wordt met “oud” bedoeld de huidige GR en met “nieuw” de ontwerp GR 
die nu in procedure gaat. Onderstaande vernummering gaat uit van de ontwerp GR. Als gevolg van de 
wijziging van de GR, waarin een aantal onderwerpen staat die nu nog in het regelement zijn opgenomen, 
zal in ieder geval het Reglement van orde op actualiteit bezien dienen te worden. 
 
Aanhef 
Hierin zijn de redenen voor de wijzigingen aangegeven.  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

- De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is niet langer opgenomen bij de deelnemers 
- Definitie bestuursorgaan opgenomen in plaats van definitie raden; Staten; colleges 
- Nieuwe definitie exploitatieresultaat 
- Nieuwe definitie positief/negatief saldo 

 
Artikel 3 Doel 

- Het oude artikel 2 is gesplitst in artikel 2 en artikel 3. 
- De oude -breed geformuleerde- definitie was toegesneden op de start van het recreatiegebied 

in de 80’er jaren van de vorige eeuw. Gebleken is dat deze definitie moeilijk is te vertalen naar 
de huidige ontwikkelingen in de regio. In de gemoderniseerde doelstelling staan de volgende 
deelbegrippen centraal: uitvoering beleid van de metropoolregio op de beleidsterreinen (dag-
/verblijfs-) recreatie, toerisme, natuur, landschap alsmede een doelmatig beheer en exploitatie. 

 
Artikel 4 Taken  

- Het nieuwe artikel is in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wgr. 
 
Artikel 5 Bevoegdheden 

- Bij bevoegdheden is het artikel over het heffen van belastingen door de GR vervallen omdat dit 
in de praktijk niet gebeurt c.q. daarover bij de deelnemers in het algemeen gereserveerd op 
wordt gereageerd. 

-  Het heffen van leges is nu bij bevoegdheden opgenomen (art. 5:2 onder e). 
- De procedure voor het tot stand komen van de Algemene Verordening (artikel 5:3 nieuw) is 

versoepeld. Onder art. 4:2 van de oude GR was een verklaring van geen bezwaar van alle 
deelnemers vereist; in de nieuwe regeling wordt volstaan met een zienswijze waarvoor een 
termijn van drie maanden van toepassing is. 

- Het sluiten van een overeenkomst met een uitvoeringsorganisatie is als bevoegdheid 
opgenomen (art. 5:2, sub h nieuw). 

- Het artikel is in overeenstemming gebracht met de nieuwe Wgr. 
 
Artikel 6 Samenstelling AB 

- Naar aanleiding van de wijziging van de Wgr (het aantal leden van het DB mag ten hoogste de 
helft bedragen van het aantal AB leden) en de gemeentelijke herindeling m.b.t Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude wordt nu een DB met drie leden en een AB met 6 leden voorgesteld 

 
Artikel 8 Openbaarheid vergaderingen AB 

- Dit is een nieuw artikel.  
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Artikel 9 Stemmen en besluitvorming AB 
- Dit is een nieuw artikel. 

 
Artikel 10 Bevoegdheden AB 

- In dit nieuwe artikel wordt aangeven dat het AB alle bevoegdheden heeft tenzij die zijn 
opgedragen aan het DB of aan de voorzitter. Het gaat er in feite om dat de bevoegdheids-
verdeling hiermee expliciet wordt gemaakt. Een inhoudelijke wijziging m.b.t de algemene 
bevoegdheidsverdeling is niet beoogd. 

 
Artikel 12 Samenstelling DB 

- Voorgesteld wordt om met een DB bestaande uit 3 leden te gaan werken; te benoemen door 
het AB. NB: in 2012 heeft het AB besloten dat de gemeente Amsterdam een vaste plek in het 
DB heeft. Dit besluit is niet in de nieuwe GR opgenomen teneinde de beleidsvrijheid van het AB 
intact te laten. 

 
Artikel 13 Werkwijze DB 

- Dit is een nieuw artikel. Er wordt geen beleidswijziging mee beoogd. 
 
Artikel 14 Taken en bevoegdheden DB 

- Dit artikel is op grond van de wijziging van de Wgr uitgebreid. Daarmee is in feite ook de oude 
gedachte achter der GR verlaten dat het DB de facto de rol had van een agendacommissie. 

 
Artikelen 15 t/m 22 (diverse onderwerpen) 

- In de artikelen 15 -22 worden geen significante beleidswijzigingen beoogd. Wel wordt de tekst 
aangepast/ uitgebreid naar aanleiding van de wijziging van de Wgr c.q. transparantie van 
besluitvorming en informatieverstrekking aan de deelnemers 
 

Hoofdstuk IX Financiële bepalingen (artikel 23 t/m 32)  
- In de artikelen 26 t/m 29 zijn de voorschriften m.b.t het voorbereiden en vaststellen van de 

begroting en de jaarrekening uit elkaar gehaald.  
- Nieuw is dat begrotingswijzigingen tijdig aan de deelnemers voorgelegd worden zodat die een 

zienswijze daaromtrent kenbaar kunnen maken (art. 26:3). 
- Artikel 30 (het oude artikel 27) is inhoudelijk gewijzigd. Op grond van de nu voorliggende tekst 

worden jaarlijkse tekorten -als de reserves zijn uitgeput- ten laste van de deelnemers gebracht 
conform de verdeelsleutel die geldt m.b.t. de reguliere bijdrage van de deelnemers in het 
exploitatietekort. 

 
Artikel 34 Uittreding  

- In art. 34:2 is een minimumtermijn opgenomen van 5 jaar m.b.t langlopende verplichtingen 
waaraan bij uittreding nog moet worden bijgedragen. In de standaard jurisprudentie van de 
Raad van State geldt overigens een maximumtermijn van 5 jaar.  

 
Artikel 38 Duur en inwerkingtreding 

- Zekerheidshalve (in het geval dat de te wijzigen GR op 1 januari 2019 nog niet in werking kan 
treden) wordt aan inwerkingtreding terugwerkende kracht toegekend tot 1 januari 2019. 
Daarmee wordt bereikt dat het begrotingsjaar parallel blijft lopen met het kalenderjaar.  

 
Bijlage 2 Financiële verdeelsleutel 

- In de nieuwe tekst worden, overeenkomstig de huidige praktijk, Mainport & Groen en de 
Strategische Groenprojecten apart vermeld als deelgebieden die separaat worden 
geadministreerd.  

- De bijdrage van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (0,9 % voor SPW; geen bijdrage voor de 
uitbreidingsgebieden) is nu bij die van Haarlemmermeer opgeteld. 


