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AANPASSING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 2020
Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Drenthe heeft in haar vergadering van 16 april 2020 besloten
het voorstel (d.d. 25 maart 2020) van het Dagelijks Bestuur over te nemen tot aanpassing en actualisatie
van de tekst van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe.
Aanpassing tekst regeling
Bij de vorige aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zijn diverse artikelnummers vervallen.
Deze vervallen artikelnummers zijn in de nieuwe versie weer opvolgend genummerd t.b.v. de
leesbaarheid.
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.

Artikel 12

1

Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

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

Bestaande tekst wordt artikel 7
lid 1.
Toevoegen:
Lid 2. Besluitvorming vindt plaats
bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige
bestuurders.
Lid 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.
Lid 4. Indien de stemmen staken
in een voltallige vergadering of
in een ingevolge het derde lid

Verduidelijking procedure.
Door opvolgende nummering
wordt dit opgenomen als
artikel 7.
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opnieuw belegde vergadering, is
het voorstel niet aangenomen.
Lid 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.
Lid 6. De directeur heeft in de
vergadering een adviserende
stem.
Artikel 14
Nieuwe tekst

Wijziging

Toelichting

Het Dagelijks Bestuur wijst de
ombudsman van de gemeente
Assen aan als organisatie belast
met de onafhankelijke
behandeling van klachten als in
artikel 9:18, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht.

Toevoegen.

T.b.v. duidelijkheid in geval
van een klacht.

Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit
een voorzitter en twee leden.

Vervallen.

De samenstelling van het
Dagelijks Bestuur is
voldoende vastgelegd in de
Wet gemeenschappelijke
regelingen artikel 14, eerste
lid.

Nieuwe tekst

Wijziging

Toelichting

1. Voordat over een geschil als
bedoeld in artikel 28 van de
Wet gemeenschappelijke
regelingen de beslissing van
Gedeputeerde Staten wordt
ingeroepen, legt het
Algemeen Bestuur het geschil

Toevoegen.

T.b.v. duidelijkheid
procedure in geval van een
geschil.

Artikel 17 lid 1

Artikel 25 lid 1

2
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voor aan een daartoe in te
stellen geschillencommissie.
Artikel 25 lid 2
Nieuwe tekst

Wijziging

De geschillencommissie bestaat
uit vertegenwoordigers,
aangewezen door elk der bij het
geschil betrokken partijen,
alsmede een door deze
vertegenwoordigers aangewezen
onafhankelijke voorzitter.

Toevoegen.

Toelichting

Artikel 25 lid 3
Nieuwe tekst

Wijziging

2. De geschillencommissie hoort
de bij het geschil betrokken
besturen.

Toevoegen.

Toelichting

Artikel 25 lid 4
Nieuwe tekst

Wijziging

De geschillencommissie brengt
aan het Algemeen Bestuur
advies uit over de mogelijkheden
partijen tot overeenstemming te
brengen.

Toevoegen.

Toelichting

Artikel 33 lid 1

3

Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

Het Algemeen Bestuur stelt de
begroting vast voor 1 juli van het
jaar, voorafgaande aan dat
waarvoor de begroting moet
dienen.

Het Algemeen Bestuur stelt de
begroting vast voor 15 juli van
het jaar, voorafgaande aan dat
waarvoor de begroting moet
dienen.

Om de raden meer tijd te
geven om de financiële
jaarstukken in hun
vergadering te behandelen.
Door de opvolging van
artikelnummers is dit artikel
16.
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Artikel 37 lid 1
Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

Het Algemeen Bestuur stelt de
rekening voor 1 juli van het jaar
volgende op het jaar waarop
deze betrekking heeft, vast.

Het Algemeen Bestuur stelt de
rekening voor 15 juli van het jaar
volgende op het jaar waarop
deze betrekking heeft, vast.

Om de raden meer tijd te
geven om de financiële
jaarstukken in hun
vergadering te behandelen.
Door opvolgende nummering
wordt dit opgenomen als
artikel 18.

Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

Deze regeling treedt in de plaats
van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Noorden Midden-Drenthe, de
Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerkingsverband Zuidoost
Drenthe onderdeel
bestuurscommissie
Recreatieschap Zuidoost Drenthe
en de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap
Zuidwest Drenthe.

Vervallen.

Dit is niet meer van
toepassing.

Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

Voorschriften, regelingen,
besluiten - hoe ook genaamd vastgesteld op grond van het
bepaalde bij of krachtens de
Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Noord- en
Midden-Drenthe,
Gemeenschappelijke Regeling
Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Zuidoost
Drenthe bestuurscommissies
Recreatieschap Zuidoost Drenthe
en Gemeenschappelijke Regeling
Zuidwest Drenthe in werking
getreden op respectievelijk 1

Vervallen.

Dit is niet meer van
toepassing.

Artikel 48

Artikel 49
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januari 1971, 1 januari 1990, 1
december 1970 worden geacht te
zijn genomen op grond van deze
regeling. Zij blijven van kracht,
totdat zij – zo nodig - door andere
worden vervangen.

Artikel 50
Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

Voorschriften, regelingen,
besluiten - hoe ook genaamd vastgesteld op grond van het
bepaalde bij of krachtens de
Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Noord- en
Midden-Drenthe,
Gemeenschappelijke Regeling
Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Zuidoost
Drenthe bestuurscommissies
Recreatieschap Zuidoost Drenthe
en Gemeenschappelijke Regeling
Zuidwest Drenthe in werking
getreden op respectievelijk 1
januari 1971, 1 januari 1990, 1
december 1970 worden geacht te
zijn genomen op grond van deze
regeling. Zij blijven van kracht,
totdat zij – zo nodig - door andere
worden vervangen.

Vervallen.

Dit is niet meer van
toepassing.

Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

II OVER TE GAAN TOT DE
OPHEFFING VAN:

Vervallen.

Dit is niet meer van
toepassing.

de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Noord- en
Midden-Drenthe;
de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Zuidwest
Drenthe;
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met ingang van de datum van het
formeel van kracht worden van
de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Drenthe.
Bestaande tekst

Wijziging

Toelichting

III TEN AANZIEN VAN HET
PERSONEEL

Vervallen.

Dit is niet meer van
toepassing.

1. Het personeel van het
Centraal Secretariaat
Recreatieschappen
Drenthe formeel in dienst
van het Recreatieschap
Noord- en Midden
Drenthe, te ontslaan op
de datum van opheffing
van het Recreatieschap
Noord- en MiddenDrenthe.
2. Het personeel van het
Centraal Secretariaat
Recreatieschappen op
het moment van
opheffing van het
Recreatieschap Noorden Midden-Drenthe aan
te stellen in vaste dienst
van het Recreatieschap
Drenthe met ingang van
het formeel van kracht
worden van dit
Recreatieschap. Hierbij
uitgaande van het feit,
dat het moment van
opheffing van het
Recreatieschap Noorden Midden-Drenthe gelijk
valt met het formeel van
kracht worden van de
Gemeenschappelijke
Regeling van het
Recreatieschap Drenthe.
3. Het personeel als
bedoeld onder 2 wordt
aangenomen in vast
dienstverband van het
Recreatieschap Drenthe
in gelijke functies en
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onder dezelfde
rechtspositionele
voorwaarden en
condities als bij het
dienstverband met het
Recreatieschap Noorden Midden-Drenthe,
waarbij de instelling van
de Gemeenschappelijke
Regeling van het
Recreatieschap Drenthe
geen aanleiding zal
vormen tot wijziging van
de functies en/of
arbeidsvoorwaarden van
dit personeel en geen
aanleiding zal zijn voor
ontslag.
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