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Correctie wijziging GR Recreatieschap Drenthe
‘Aanpassing GR 2020’ en ‘Gemeenschappelijke regeling versie 2020 ongetekend’

Geacht college, geachte raad,
Op 3 september jl. heeft u van ons het verzoek ontvangen de geactualiseerde tekst van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Drenthe ter besluitvorming te agenderen. De aanleiding tot dit verzoek was dat de nu
geldende regeling (na wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) een aantal omissies en
discussiepunten bevatte. Met name een aantal deadlines in de huidige tekst riep in enkele raden vragen op.
Ook willen we in de tekst duidelijkheid geven over de wijze van besluitvorming binnen de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Drenthe.
Op 20 november jl. kregen wij van de gemeente Coevorden de opmerking dat in de nieuwe tekst in artikel 7
(Besluitvorming) een zinsnede staat die in strijd is met de huidige Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Na
controle blijkt dit inderdaad te kloppen. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen staat in artikel 22 een
doorverwijzing naar de Gemeentewet (met name artikel 28 -33) waarin de besluitvormingsprocedure
beschreven staat.
De gewraakte zinsnede is: ’Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.’
De correcte tekst (gehele artikel 7) hoort te zijn:
1.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur heeft ieder lid één stem;

2.

Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

3. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot
een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.
4. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het derde lid opnieuw belegde
vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
5. De stemming in het Algemeen Bestuur geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of één der leden verzoekt
om schriftelijke stemming. Stemming ten aanzien van personen geschiedt altijd schriftelijk;
6. De directeur heeft in de vergadering een adviserende stem.
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De artikelen 7.2 - 7.4. zijn woordelijk uit de wettekst overgenomen en waren derhalve al leidend voor onze
Gemeenschappelijke Regeling. De toegevoegde bijlagen betreffen de gecorrigeerde bestanden. Met onze
excuses, willen wij u verzoeken om bovenstaande tekst te hanteren bij de behandeling van ons verzoek.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van
Recreatieschap Drenthe

Dick Dijkstra
Directeur
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