Sector/stafafdeling:

Grondgebied/RO

Portefeuillehouder:

Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

bestuurlijke zaken en middelen d.d. 10 oktober 2017

de Raad

24 oktober 2017

Onderwerp:
Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten
Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap moet worden gewijzigd in verband met
het uittreden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Dit is zo bepaald in
artikel 41 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling. In de wijziging zijn ook enkele kleine
aanpassingen of moderniseringen meegenomen. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente
Rotterdam treden met ingang van 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling. Beide
uittreders blijven wel financieel betrokken bij het Recreatieschap.
Gevraagde beslissing commissie:
De raad voorstellen om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Voorne-Putten.

Gevraagde beslissing Raad:
in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap VoornePutten.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten

1.

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap moet worden gewijzigd in
verband met het uittreden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente
Rotterdam. Dit is zo bepaald in artikel 41 lid 5 van de gemeenschappelijke
regeling. In de wijziging zijn ook enkele kleine aanpassingen en moderniseringen
meegenomen. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam treden met
ingang van 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling. Beide uittreders
blijven wel financieel betrokken bij het Recreatieschap. (e.e.a. is in
overeenstemming met artikel 14 van de gemeenschappelijke regeling).

2.

Beoogd effect
Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten

3.

Argumenten
De deelnemende gemeenten alsmede de gemeente Rotterdam en de Provincie
Zuid-Holland werken sinds januari 1989 samen ten aanzien van het beheer en de
ontwikkeling van natuur en recreatie binnen het werkgebied van de
gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten en
Rozenburg. De gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben besloten
om per 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijke regeling te treden, maar daarbij
wel hebben aangegeven financieel betrokken te blijven. De overige deelnemende
gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne hebben besloten om
per 1 januari 2018 de gemeenschappelijke regeling in herziene vorm voort te
zetten onder de naam Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten.

4.

Draagvlak en risico’s
Eerder besluitvorming vormt het draagvlak. Door een blijvende financiële
betrokkenheid van de uittreders is een eventueel financieel risico afgedekt.

5.

Aanpak / uitvoering
Artikel 51 van de Wet op de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat voor het
wijzigen van de regeling een besluit nodig is van de gemeenteraad.

6.

Communicatie
Het bestuur van het Recreatieschap zal de wijziging van de regeling publiceren.

7.

Organisatorische en/of personele aspecten
n.v.t.

8.

Juridische aspecten
n.v.t.

9.

Kosten, baten en dekking
n.v.t.

Bijlage(n):


gewijzigde regeling

bijlagen meezenden
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