
Van: Genderen, Lisette van [mailto:L.vanGenderen@staatsbosbeheer.nl]  
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2017 15:20 
Aan: 'Statengriffie@pzh.nl'; 'griffie@zwijndrecht.nl'; 'gh.logt@h-i-ambacht.nl'; +AW Griffie 
Albrandswaard; +BD Griffie Barendrecht; Johan van Straalen; 'info@griffie.rotterdam.nl' 
CC: Kosters, Nora 
Onderwerp: Natuur- en recreatieschap IJsselmonde - besluitvorming door de gemeenteraad i.v.m. 
wijziging gemeenschappelijke regeling 

 

Geachte dame, heer,  

 

Graag uw aandacht voor het volgende.  

 

Het Algemeen Bestuur van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde heeft op 7 juli jl. ingestemd met een 

voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde 

(huidige regeling: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-

Holland/393519/393519_1.html).  

De regeling moet worden gewijzigd i.v.m. 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 gewijzigde regeling 

zijn tevens 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 (e.e.a. in overeenstemming met artikel 41 van de gemeenschappelijke regeling). 

 

in de voorafgaande periode dienen de raden van de deelnemers in te stemmen met de voorgestelde gewijzigde 

regeling. Zie daarvoor artikel 51 lid 3 juncto lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). U wordt 

daarom het verzoek gedaan om bijgevoegde regeling ter besluitvorming voor te leggen aan uw raad. Het besluit 

moet voor 20 december 2017 genomen worden.  

 

Besluitvorming 

De gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd bij besluiten van de meerderheid van de deelnemers, 

waaronder in ieder geval de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam, zo bepaalt artikel 43 van de 

gemeenschappelijke regeling. De besluitvorming t.a.v. het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling kent een specifieke vorm, de vorm van toestemming. Artikel 51 Wgr bepaalt dat voor het wijzigen van 

een regeling toestemming van de gemeenteraad, onderscheidenlijk provinciale staten, nodig is. Deze 

toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Kortom, de raad 

van de deelnemende gemeente aan het schap, dient toestemming te geven voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling.   

   

Wij verzoeken u na besluitvorming het Natuur- en recreatieschap te berichten (via dit e-mailadres) en het besluit 

te doen toekomen. Na besluitvorming door de deelnemers zal de regeling worden gepubliceerd in de 

Staatscourant. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding op 1 januari 2018, zodat op 1 januari de regeling 

overeenstemt met de feitelijke situatie.  

 

 

Ik ga ervan uit u zo juist te hebben geïnformeerd.  

Mocht u vragen hebben of anderszins hulp op prijs stellen, weet mij dan te vinden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
mr. M.L. (Lisette) van Genderen 

Ambtelijk secretaris | Beleidsmedewerker 
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Afwezig op donderdag in oneven weken 

 

 

 Magische momenten: Het zit in onze natuur. 

 Kijk op http://bit.ly/VjXti3 
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