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Voorgesteld raadsbesluit 

Namens de gemeente Velsen wethouder B. Diepstraten aan te wijzen als lid van het algemeen 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude en wethouder S. 

Smeets als plaatsvervangend lid. 

 

 
Samenvatting 

De gemeente Velsen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap 

Spaarnwoude. In artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de raad van een 

deelnemende gemeente uit zijn midden, het college van burgemeester en wethouders inbegrepen, 

een lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur aanwijst. Van de regelingen waarin 

Velsen participeert, is het recreatieschap de enige waarvoor de raad bevoegd is tot het aanwijzen 

van het lid en plaatsvervangend lid. 

Omdat het merendeel van de taken van de GR Recreatieschap Spaarnwoude 

collegebevoegdheden betreft, stelt het college aan de raad voor om Velsen door collegeleden te 

laten vertegenwoordigen (zoals dat de afgelopen bestuursperiodes ook het geval was). Gelet op de 

portefeuilleverdeling binnen het nieuwe college wordt voorgesteld om wethouder Diepstraten 

(Economische Zaken) aan te wijzen als lid en wethouder Smeets (Natuur en Landschap) als 

plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur.  

 
Inleiding 

De gemeente Velsen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap 

Spaarnwoude. In artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de raad van een 

deelnemende gemeente uit zijn midden, het college van burgemeester en wethouders inbegrepen, 

een lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur aanwijst. In de GR Recreatieschap 

Spaarnwoude is het beheer en de ontwikkeling van het gebied ondergebracht. Van de regelingen 

waarin Velsen participeert, is het recreatieschap de enige waarvoor de raad bevoegd is tot het 

aanwijzen van het lid en plaatsvervangend lid. Dit komt omdat er in de regeling ook verordenende 

raadsbevoegdheden zijn ondergebracht (op basis waarvan de Algemene Verordening 

Recreatieschap Spaarnwoude door het bestuur is vastgesteld). 

 

Omdat het merendeel van de ondergebrachte uitvoerende taken collegebevoegdheden betreft, 

stelt het college aan de raad voor om de gemeente Velsen door collegeleden te laten 

vertegenwoordigen (zoals dat de afgelopen bestuursperiodes ook het geval was). Gelet op de 

portefeuilleverdeling binnen het nieuwe college wordt voorgesteld om wethouder Diepstraten 

(Economische Zaken) aan te wijzen als lid en wethouder Smeets (Natuur en Landschap) als 

plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. 
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Beoogd doel en effect van het besluit 

Het aanwijzen van een lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de GR 

Recreatieschap Spaarnwoude die de belangen van Velsen in de GR vertegenwoordigen. 

 
Argumenten 

De leden en plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur van de GR Recreatieschap 

Spaarnwoude moeten formeel worden aangewezen om als vertegenwoordiger van de gemeente te 

kunnen optreden. Deze formalisering is ook nodig om de vertegenwoordiging van Velsen in de 

vergadering van het algemeen bestuur van de GR op 7 juli 2022 formeel goed te regelen.  

 
Alternatieven 

Niet van toepassing 

 
Risico’s 

Niet van toepassing 

 
Programma 

Niet van toepassing 

 
Kader 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude 

 
Participatie en inspraak 

Niet van toepassing 

 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing 

 
Uitvoering van besluit 

Het Recreatieschap Spaarnwoude wordt schriftelijk over de aanwijzing geïnformeerd. 

 
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit 

 

 

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie 

 

 

Burgemeester en wethouders van Velsen, 

 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

 

 

 

K.M. Radstake    F.C. Dales 


