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Aanpassing en actualisering gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Drenthe.

Voorgesteld besluit

Toestemming te geven aan het college om in te stemmen
met de voorgestelde wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe.

Aan de raad,
Inleiding
De GR Recreatieschap Drenthe adviseert bestuurders, overheden en ondernemers. Daarnaast zet
het Recreatieschap Drenthe haar jarenlange ervaring in bij conceptontwikkeling, realisatie en
exploitatie van projecten en routestructuren. Het Recreatieschap Drenthe kent en herkent de
bestuurlijke processen en gaat actief de recreatiemarkt op. Op deze manier creëert het
Recreatieschap Drenthe kansen voor haar opdrachtgevers, mogelijkheden voor de ondernemers en
resultaten voor de recreanten en toeristen.
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 (na wijzigingen in de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen 2015) een aantal omissies en discussiepunten bevatte. Vooral een
aantal deadlines (data vaststelling financiële jaarstukken) in de huidige tekst riep in enkele raden
vragen op waaruit bleek dat aanpassingen en toevoegingen in de tekst noodzakelijk zijn.
De aanpassingen en toevoegingen zijn apart beschreven in de bij deze brief gevoegde bijlage
‘Aanpassing GR 2020’. De complete voorgestelde en geactualiseerde regeling vindt u terug als
bijlage ‘Gemeenschappelijke regeling versie 2020 ongetekend’. Ook is de huidige tekst van de
gemeenschappelijke regeling als bijlage toegevoegd (‘Gemeenschappelijke Regeling versie 2015
getekend’).
Argumenten
1.
De huidige regeling is niet meer actueel.
De huidige regeling bevat een aantal omissies en discussiepunten. In de praktijk is gebleken dat dit
tot onduidelijkheid leidt. Een actualisatie van de regeling is noodzakelijk om deze onduidelijkheid
weg te nemen.
2.
De huidige regeling is ontoereikend.
In de huidige regeling ontbreekt de mogelijkheid tot het inschakelen van de ombudsman ten
behoeve van de onafhankelijke behandeling van klachten. Ook ontbreekt een duidelijke procedure
in geval van een geschil tussen deelnemers.
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Opmerkingen
De grondslag voor de wijzigingsvaststelling is artikel 23 lid 3 sub B van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Drenthe.
Kosten, baten, dekking
De wijziging heeft geen financiële gevolgen.
Aanpak/uitvoering
Bij toestemming van de gemeenteraad met de nieuwe regeling informeert het college het
Recreatieschap Drenthe over de besluitvorming.
Communicatie
Het college zal na toestemming van uw raad het bestuur van het RD per brief op de hoogte stellen
van het besluit.
Bijlagen
1. Brief Recreatieschap Drenthe aan College en Raad
2. Gemeenschappelijke Regeling versie 2015 getekend
3. Gemeenschappelijke Regeling versie 2020 ongetekend
4. Aanpassing GR 2020
5. Brief aan Recreatieschap Drenthe

