Forum 17-1-2017: Wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) Geestmerambacht
Beantwoording aanvullend gestelde vragen
Nr.
1.

2.

Vraag
a. Als iemand van het
DB verhinderd is, kan
deze dan vervangen
worden?

Antwoord
a. Nee. Vervanging van een verhinderd DB-lid
is niet in de Gemeenschappelijke Regeling
geregeld.

b. Zo nee, wat gebeurt
er als de stemmen
staken?

b. In artikel 13, lid 4 (Werkwijze dagelijks
bestuur) is bepaald dat het voorstel dan
geacht wordt te zijn verworpen.

c.

c.

Is een voorstel dan
afgewezen of wordt
dit naar een volgende
vergadering
geschoven?

De bijgevoegde gebiedskaart
is onjuist, klopt dat?

Het voorstel is dan verworpen.
Het DB heeft geen vergaderreglement. Een
mogelijke oplossing is dat de AB-leden
vanuit ons college het DB verzoeken een
vergaderreglement op te stellen waarin
wordt opgenomen dat een betreffend
voorstel wederom geagendeerd kan
worden. In de praktijk is echter niet
gebleken dat een vergaderreglement moet
voorzien in een situatie dat een voorstel
mogelijk wordt verworpen. Daarom wordt
voorgesteld de mogelijke oplossing niet in
te brengen.

Nee. De kaart geeft het werkingsgebied van het
recreatieschap weer en niet uitsluitend het
beheergebied. De GR kan hierdoor binnen een
ruimer gebied taken uitoefenen en haar belangen
behartigen, zoals die in art. 3 Belang zijn benoemd.
Deze taken en belangen komen voort uit de
besluiten van de GR-deelnemers om gezamenlijk
recreatiedoelen te bereiken met het
Recreatieschap Geestmerambacht.
Aanvullende informatie:
- In de te wijzigen GR, vastgesteld in 2013, is ook
een kaart als bijlage opgenomen, waarin het
werkingsgebied groter is dan het beheergebied.

3.

Het schap kan eigen
verordeningen aannemen.
Wat kan de gemeente doen
als ze het niet eens is met
een bepaalde verordening?

De raad kan zijn wensen en bedenkingen ter
kennis van het algemeen bestuur brengen (artikel
5, lid 3). Een bezwaarmogelijkheid is wettelijk niet
toegestaan.
Indien naar de mening van de raad een
verordening geheel of ten dele niet dient te gelden
voor bepaalde in de gemeente aangewezen
gebieden worden deze gebieden uitgesloten van de
werkingssfeer van de betreffende bepalingen van
de verordening (artikel 5, lid 4).

4.

Het verwerven van extra
inkomsten (artikel 3, 1.d.)
staat niet in het overzicht van
de wijzigingen t.o.v. de
laatstelijk geldende
gemeenschappelijke regeling.

Deze opmerking is juist. Artikel 3, 1.d is
toegevoegd, omdat voor de GR-deelnemers het
van belang is dat voor een sluitende begroting
genoemde aanvullende inkomsten verworven
worden. Met deze toevoeging wordt deze
bestaande situatie formeel als belang vastgelegd.

