Ontwerp Wijzigingsbesluit wijziging Gemeenschappelijke regeling voor het
recreatiegebied Voorne-Putten
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten,
gelet op
artikel 1 en 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten
gelezen
het voorstel van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten;
en gezien
de besluiten van
de raad van de gemeente Nissewaard op … en burgemeester en wethouders van de
gemeente Nissewaard op …;
de raad van de gemeente Brielle op … en burgemeester en wethouders van de gemeente
Brielle op…;
de raad van de gemeente Hellevoetsluis op … en burgemeester en wethouders van de
gemeente Hellevoetsluis op … ;
de raad van de gemeente Westvoorne op … en burgemeester en wethouders van de
gemeente Westvoorne op …;
besluit
met de vereiste meerderheid om de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied
Voorne-Putten, in werking getreden op 1 januari 1989 en laatstelijk gewijzigd op 1 januari
2018, als volgt te wijzigen:

Artikel I
De gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten wordt als volgt
gewijzigd:
A.
De titel: ‘Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten’
wordt vervangen door: ‘Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied VoornePutten’.
B.
Artikel 1 sub a:
regeling: de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten;
wordt vervangen door
regeling: gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten;
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C.
Artikel 1 sub d:
werkgebied: het gebied zoals is aangegeven op de bij deze regeling behorende en daartoe
gewaarmerkte kaart Werkgebied Recreatieschap Voorne-Putten d.d. 17 maart 2017 met
kenmerk VPR_2017_mrt;
wordt vervangen door:
gebied: het gebied zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende en daartoe
gewaarmerkte kaart;
D.
Artikel 2 lid 3
Het woord ‘werkgebied’ wordt vervangen door het woord ‘gebied’.
E.
Artikel 8 lid 3
Het woord ‘werkgebied’ wordt vervangen door het woord ‘gebied’.
F.
Artikel 32 lid 1
Een nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt
gebracht ten laste van: de gemeente Nissewaard voor 64 %, de gemeente Hellevoetsluis
voor 16 %, de gemeente Brielle voor 11 % en de gemeente Westvoorne voor 9 %.
wordt vervangen door:
Het nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt ten
laste gebracht van de deelnemende gemeenten in verhouding naar het aantal inwoners per
gemeente.
G.
Artikel 39
1. Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Voorne-Putten.
2. Deze regeling is in formele zin een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Voorne Putten, zodat het openbaar lichaam de rechtspersoonlijkheid
en alle daarmee samenhangende rechten en verplichtingen van Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg voortzet, tenzij de regeling daarin uitdrukkelijk anders
heeft voorzien.
3. De tekst van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne
Putten Rozenburg, inwerking getreden op 1 januari 1989 en laatstelijk gewijzigd op
24 december 2015, wordt ingetrokken.

wordt vervangen door:
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1. Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling recreatiegebied
Voorne-Putten.
2. Deze regeling is in formele zin een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Voorne Putten, zodat het openbaar lichaam de rechtspersoonlijkheid
en alle daarmee samenhangende rechten en verplichtingen van Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg voortzet, tenzij de regeling daarin uitdrukkelijk anders
heeft voorzien.
3. De tekst van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne Putten, in
werking getreden op 1 januari 1989 en laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2018, wordt
ingetrokken.
H.
Bijlage:
De kaart ‘Werkgebied Recreatieschap Voorne-Putten d.d. 17 maart 2017 met kenmerk
VPR_2017_mrt’
wordt vervangen door:
De kaart Overzichtskaart 1 gemeenschappelijke regeling;

Artikel II
1. Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: wijziging Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Voorne-Putten.
2. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking na publicatie.
Toelichting
Het ontwerp Wijzigingsbesluit voor het recreatiegebied Voorne-Putten bevat enkele
wijzigingen:
a) De kaart in de bijlage van de gemeenschappelijke regeling wijzigt in verband met
wijzigingen in gemeentegrenzen en de uittreding van de Provincie Zuid-Holland en
gemeente Rotterdam;
b) De verdeelsleutel, meer specifiek de berekeningsmethodiek voor de
deelnemersbijdragen, wordt herzien in verband met wijzigingen in de
gemeenschappelijke regeling en stelt een transparante berekeningsmethodiek voor;
c) Enkele veegbesluiten: enkele wijzigingen van redactionele aard, te weten de
onderdelen A, B, D, E en G uit het ontwerp wijzigingsbesluit.
Onderdeel a) en b) zijn ingegeven door de ingrijpende wijzigingen in de situatie van het
Recreatieschap in de afgelopen jaren, te weten de uittreding van de Provincie Zuid-Holland
en de uittreding van de gemeente Rotterdam, de opheffing van het Koepelschap
Buitenstedelijk Groen, de opheffing van het recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de
grenscorrectie tussen de gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard.
Met betrekking tot onderdeel b) stelt het ontwerp Wijzigingsbesluit een methodiek voor die
uitgaat van de inwoneraantallen per gemeente. Inwoners maken gebruik van natuur en
recreatie in de regio, immers, gebruik beperkt zich niet tot de gemeentegrens. Het
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solidariteitsbeginsel is van toepassing, een gezonde en prettige leefomgeving met
recreatiemogelijkheden is voor iedere gemeente van belang. Door de opheffing van het
Koepelschap Buitenstedelijk groen met ingang van 1 januari 2018 is de bijdrage per inwoner
voor elke gemeente gelijk geworden.
In de praktijk leidt het voorgaande tot een methode waarbij het aantal inwoners per
deelnemende gemeenten worden omgeslagen over het aantal inwoners per deelnemende
gemeente (Zie figuur 1).
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert op frequente basis cijfers per
gemeente1. Omdat de conceptprogrammabegroting voor het jaar 2019 in het voorjaar 2018
wordt vastgesteld is het passend om het aantal inwoners van 1 januari 2018 te hanteren.
Voor de begroting 2019 worden de inwoneraantallen gebruikt van 1 januari 2018, voor de
begroting 2020 worden de inwoneraantallen gebruikt van 1 januari 2019 et cetera. Ergo, door
gebruik te maken van t-1 worden de gevolgen van de grenscorrectie tussen Hellevoetsluis
en Nissewaard zichtbaar in de begroting 2019, waar gebruikt wordt gemaakt van de per 1
januari 2018 geldende inwoneraantallen.
Onderdeel c) behoeft geen nadere toelichting.
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Figuur 1

1

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table?ts=1528871311197.
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