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VOORSTEL AAN ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP HITLAND 
 

 
Onderwerp  : Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling Hitland. 
Bijlagen : geen 
Besluitdatum  : 17 maart 2023 
Voorbereid door : T. Aker 
 

 
1.  ONTWERP-BESLUIT  

Instemmen met het inschakelen van een externe partij voor het opstellen van een eerste 
gewijzigde concept- tekst van de GR Hitland en akkoord te gaan met het voorgestelde proces. 

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

Met ingang van 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in 
werking getreden. We zijn hierover per brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties op 19 april 2022 geïnformeerd. 
De wijziging heeft o.a. als doel de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te 
versterken en is onder te verdelen in drie categorieën: 

- Versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming 

- Introductie van controle-instrumenten voor gemeenteraden 

- Verbeteren van de positie van gemeenteraden mbt het functioneren van de regeling. 

 
Een aantal wijzigingen zijn per 1 juli 2022 in werking getreden en een aantal wijzigingen dienen te 
worden vertaald / geïmplementeerd binnen de GR vóór 1 juli 2024. 
Naast de hierboven gemelde wijzigingen is het gewenst de GR aan te passen middels het 
opnemen van de personele organisatie en  (exploitatie van) de golfbaan. 
 
Afgelopen jaar heeft verkennend ambtelijk overleg plaats gevonden om te bezien hoeveel werk 
het zou zijn om de GR door de eigen organisatie aan te laten passen. Hier blijkt weinig of geen 
capaciteit voor beschikbaar te zijn. De capaciteit dient gecreëerd te worden óf het aanpassen van 
de GR kan worden uitbesteed. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 1 december 2022 te kennen gegeven dat in 
Q1 2023 concrete stappen gedaan moeten worden en het Recreatieschap heeft een tweetal 
offertes gevraagd aan ter zake deskundige partijen. Deze offertes zijn beoordeeld in de 
vergadering van het DB en er is een voorkeur uitgesproken. 
 

 

3. VERDERE PROCES 

Voorgesteld wordt om een externe partij de eerste aanpassing van de tekst van GR Hitland uit te 
laten voeren. Dit geschiedt middels een zgn. “was-wordt-lijst” waarbij onze GR naast de gewenste 
wijzigingen volgens de Wet Wijziging GR wordt gehouden. Tevens worden enkele gevraagde 
aanpassingen mee genomen. 
De concept - tekst wordt hierna getoetst door de juridische afdelingen van de deelnemers aan de 
GR. Vervolgens kan de concept – tekst bij de gemeenteraden worden aangeboden ter zienswijze 
om de gewijzigde GR uiteindelijk eind 2023 bestuurlijk vast te stellen en bij de Provincie aan te 
bieden. 
 
Indien gewenst kan de externe partij begeleiden bij de verdere uitwerking en / of implementatie. 
 

 

4. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

 
Vergadering Algemeen Bestuur 1 december 2022. 



 

 

5. FINANCIËLE GEVOLGEN 

 
Bij het uitbesteden van het aanpassen van de GR dient rekening te worden gehouden met een 
bedrag van ca. € 6.500,= (inclusief btw) voor de eerste concept - tekst en ca. € 18.000,= ( inclusief 
btw) voor de totale kosten van project. De post is niet in de begroting van Recreatieschap Hitland 
voorzien. 
 

 

6. JURIDISCHE GEVOLGEN 

 
Aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Hitland. 

 

 

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

 
Voorzitter. 
 

 

 

8. VOORSTEL 

 

Instemmen door het Algemeen Bestuur op 30 maart 2023 met het inschakelen van een extern 
bureau voor het opstellen van de eerste versie van de concept – tekst en instemmen met het 
verdere proces zoals voorgesteld. 
 


