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Geachte college,
Het bestuur van het recreatieschap heeft het voornemen een … [titel verordening] verordening vast te
stellen/te wijzigen en zendt u deze ter informatie, of indien u dat wenst, ter reactie toe.
Op grond van artikel 5, lid 1d van de gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer (GR
RAUM) heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer de bevoegdheid
om verordeningen vast te stellen. Artikel 5, lid 2 van de GR RAUM bepaalt dat het algemeen bestuur niet
besluit tot vaststellen van een verordening, door strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven, dan nadat
de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten van de deelnemende provincie in de
gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.
De concept… [titel verordening] verordening die wij u hierbij toezenden valt niet binnen artikel 5, lid 2.
Formeel is het vaststellen van deze verordening daarmee de bevoegdheid van het algemeen bestuur van
het RAUM.
Op 3 juli 2019 heeft het algemeen bestuur echter besloten bij een voornemen tot het vaststellen van een
verordening - die niet onder artikel 5, lid 2 van de GR valt – deze toch toe te zenden aan de deelnemers,
alvorens over te gaan tot vaststelling. De gremia van de deelnemers worden daarbij, indien zij dat wensen, in
de gelegenheid gesteld binnen drie maanden een reactie te geven op dit voornemen. Het algemeen bestuur
zal ontvangen reacties betrekken bij de besluitvorming over de definitieve vaststelling van de verordening.
Achtergrond
- indien nodig komt hier nadere informatie over de betreffende verordening -

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagedijk 33.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

