Transponeringstabel Gemeenschappelijke
Regeling Piassenschap Loosdrecht e.o.
Tekst 2011

Overwegingen aangevuld met:

Aanhef en
overwegingen

Artikel 1
Toegevoegd
sub f
Artikel 4

Artikel 4 sub f
Vervallen

Artikel 4, derde
lid vervallen

Artikel 4

Tekst 2018

Ter verwezenlijking van de in artikel 3,
tweede lid, genoemde te behartigen
belangen worden aan het
Piassenschap de volgende taken en
bevoegdheden toegekend
de gemeentelijke taken en
bevoegdheden ingevolge de Wet op
de openluchtrecreatie en de daarbij
behorende uitvoeringsbesluiten, voor
de terreinen die eigendom zijn van het
Piassenschap:
Binnen het kader van de in artikel 3,
tweede lid, omschreven te behartigen
belangen kunnen de aan het
Piassenschap toekomende taken en
bevoegdheden worden uitgebreid dan
wel beperkt bij gelijkluidend besluit van
alle deelnemers, zonder dat daartoe
wijziging van deze regeling
noodzakelijk is. De deelnemers dragen
op de gebruikelijke wijze zorg voor de
bekendmaking van dat besluit.
Vierde lid
Het Piassenschap is bevoegd om met
andere recreatieschappen deel te
nemen aan een gemeenschappelijke
regeling:

de gemeenschappelijke regeling
Piassenschap Loosdrecht e.o. 2007 is
in 2011 aangepast en in 2015 zijn
wijzigingen van de Wet
gemeenschappelijke regelingen in
werking getreden zodat aanleiding
bestaat om de gemeenschappelijke
regeling in zijn geheel te actualiseren;
Besluiten de gemeenschappelijke
regeling Piassenschap Loosdrecht
E.O. 2007 gewijzigd vast te stellen en
de naam daarvan aan te passen zodat
de tekst daarvan als volgt komt te
luiden
‘RMN’: de gemeenschappelijke
regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
Recreatie Midden Nederland
Ter verwezenlijking van de in artikel 3,
tweede lid, genoemde te behartigen
belangen worden aan het
Piassenschap de volgende taken en
bevoegdheden overgedragen

Lid 4 wordt vernummerd tot lid 3 en
komt te luiden:
Het Piassenschap neemt met andere
recreatieschappen deel aan een
gemeenschappelijke regeling: de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie

a.

Artikel 5, eerste
lid.

waaraan de coördinatie van de
voorbereiding en uitvoering van
grensoverschrijdend
gemeenschappeiijk beleid wordt
opgedragen;
b. waarbij het personeel dat voor het
Piassenschap werkzaam is, in
dienst is.
De Plassenraad bestaat uit 18 leden,
te weten;
a. zes vertegenwoordigers van de
gemeente Stichtse Vecht, aan te
wijzen door de raad van die
gemeente uit zijn midden, de
voorzitter inbegrepen, en uit de
wethouders.
b. zes vertegenwoordigers van de
gemeente Wijdemeren, aan te
wijzen door de raad van die
gemeente uit zijn midden, de
voorzitter inbegrepen, en uit de
wethouders.

Artikel 5, tweede
lid. Aanvulling

Artikel 7,
gewijzigd eerste
lid

Elk lid van de Plassenraad heeft één
stem.

Artikel 7, nieuw
vierde lid
Artikel 8,
aanpassing
tweede lid

Het verstrekken van deze inlichtingen
gebeurt mondeling op een door die
staten of raad te bepalen wijze dan
we! schriftelijk indien de staten of raad
daartoe besluiten. De verlangde
inlichtingen warden zo spoedig
mogelijk verstrekt.

Artikel 10,
aanpassing
derde lid

Na verloop van drie maanden na de
verzending van het ontwerp kan de
Plassenraad de verordening
vaststellen, tenzij een met redenen
omkleed schriftelijk bericht is
ontvangen dat een van de
deelnemende gemeenten of provincies
van mening is dat de verordening in
zijn geheel of gedeeltelijk buiten de
taak van het Piassenschap valt.

Midden Nederland (RMN). Daaraan
wordt de coördinatie van de
voorbereiding en uitvoering van
grensoverschrijdend
gemeenschappelijk beleid opgedragen
en daarbij is het personeel dat voor het
Piassenschap werkzaam is, in dienst.
De Plassenraad bestaat uit 12 leden,
te weten:
a. drie vertegenwoordigers van de
gemeente Stichtse Vecht, aan te
wijzen door de raad van die
gemeente uit zijn midden, de
voorzitter inbegrepen, en uit de
wethouders.
b. drie vertegenwoordigers van de
gemeente Wijdemeren, aan te
wijzen door de raad van die
gemeente uit zijn midden, de
voorzitter inbegrepen, en uit de
wethouders.
De voorzitter van de Plassenraad
wordt uit de leden als bedoeld in dit lid
verkozen en maakt als lid deel uit van
de Plassenraad.
Elk lid van de Plassenraad heeft één
stem, met uitzondering van de leden
afkomstig van de deelnemers Stichtse
Vecht en \A/iJdemeren. Deze leden
beschikken elk over twee stemmen.
De Plassenraad vergadert ten minste
twee maal per jaar.
Het verstrekken van deze inlichtingen
gebeurt mondeling op een door die
staten of raad te bepalen wijze dan wel
schriftelijk indien de staten of raad
daartoe besluiten. De verlangde
inlichtingen worden zo spoedig
mogelijk door de Plassenraad
verstrekt. Dit geldt eveneens voor de
door een of meer leden van de
provinciale staten of de gemeenteraad
van een deelnemer aan de
Plassenraad verzochte inlichtingen.
Na verloop van acht weken na de
verzending van het ontwerp kan de
Plassenraad de verordening
vaststellen, tenzij een met redenen
omkleed schriftelijk bericht is
ontvangen dat een van de
deelnemende gemeenten of provincies
van mening is dat de verordening in
zijn geheel of gedeeltelijk buiten de
taak van het Piassenschap valt. Voor
een wijziging van de verordening
waarin aanpassingen van niet
ingrijpende aard zijn verwerkt zijn het

tweede en het derde lid niet van
toepassing.
Artikel 10,
vervallen: vierde
lid. Lid vijf
vernummerd tot
lid 4.

Artikel 11
aanpassing

Artikel 12.
aanpassing
eerste lid

Artikel 12,
verwijderd:
vijfde lid. Zesde
lid vernummerd
tot vijfde lid

Artikel 13,
verwijderd:
eerste lid sub n.
Doornummering
opvolgende
letters
Artikel 13,
verwijderd:
eerste lid sub p.
Doornummering
opvolgende
letters
Artikel 13.
Aanvulling
tweede lid

Artikel 17.
Aanvulling
eerste lid
Artikel 20.
Aanvulling
derde lid

Indien zodanig bericht tijdig is
ontvangen en de Plassenraad blijft bij
zijn aanvankelijke wens tot vaststelling
van de verordening, dan stelt hij de
Minister van Binnenlandse Zaken
hiervan in kennis. Deze hoort de
Plassenraad en de betrokken
deelnemer en beslist of en in hoeverre
de verordening buiten de taak van het
Piassenschap valt. De Plassenraad
voegt zich naar deze beslissing.
De Plassenraad kan met
inachtneming van artikel 52 jO artikel
25 van de Wet, commissies instellen
met het oog op behartiging van
bepaalde belangen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de
voorzitter en 5 leden, aan te wijzen
door de Plassenraad uit zijn leden die
tevens lid zijn van een college van
burgemeester en wethouders of een
college van gedeputeerde staten.

De Plassenraad kan met inachtneming
van artikel 52 jo de artikelen 24 en 25
van de Wet, commissies instellen met
het oog op behartiging van bepaalde
belangen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5
leden, waaronder de voorzitter, aan te
wijzen door de Plassenraad uit zijn
leden die tevens lid zijn van een
college van burgemeester en
wethouders of een college van
gedeputeerde staten.

De Plassenraad wijst voor ieder lid van
het dagelijks bestuur tevens een
plaatsvervanger aan. Het bepaalde in
de voorgaande leden is van
overeenkomstige toepassing op een
plaatsvervangend lid van het dagelijks
bestuur.
de gemeentelijke taken en
bevoegdheden ingevolge de Wet op
de openluchtrecreatie en de daarbij
behorende uitvoeringsbesluiten, voor
de terreinen die eigendom zijn van het
Piassenschap;
het vaststellen van regels over de
ambtelijke organisatie van het
Piassenschap;

Bij de uitoefening van de taken en
bevoegdheden van het dagelijks
bestuur vinden de in de Gemeentewet
gestelde regelen zoveel mogelijk
overeenkomstige toepassing.

Bij de uitoefening van de taken en
bevoegdheden van het dagelijks
bestuur vinden de in de Gemeentewet
en Provinciewet gestelde regelen
zoveel mogelijk overeenkomstige
toepassing.
De voorzitter van het algemeen
bestuur is tevens de voorzitter van het
dagelijks bestuur.
De secretaris is in dienst bij RMN.

Artikel 21,
wijziging eerste
lid

Artikel 22,
aanpassing
eerste lid

Het Piassenschap vergoedt het
openbaar lichaam van de
gemeenschappelijke regeling als
bedoeld in artikel 4, vierde lid, de
kosten van ieder betrokken
personeelslid in evenredigheid met de
tijd dat deze ter beschikking van het
Piassenschap is gesteld. Onder deze
kosten zijn mede de verplichtingen
begrepen die na beëindiging van
aanstelling uit het ambtenarenrecht of
burgerlijk recht voortvloeien.
De Plassenraad stelt een verordening
vast op de uitgangspunten voor het
financieel beleid, het financieel beheer
en de inrichting van de financiële
organisatie. In de verordening
financieel beheer zijn onder meer
regelen opgenomen ten aanzien van:

Artikel 22,
verwijderen
tekst tweede lid,
opsomming
samengevoegd
bij eerste lid
Aanvulling titel
paragraaf 2

De Plassenraad stelt een
controleverordening vast, waarin onder
meer regelen zij n opgenomen ten
aanzien van:

Artikel 24,
aanpassing
eerste lid

Het dagelijks bestuur zendt de
ontwerp-begroting voor 1 april van het
jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarvoor de begroting moet dienen,
toe aan de raden van de deelnemende
gemeenten en de provinciale staten
van de deelnemende provincies.

Het Piassenschap vergoedt RMN de
kosten van de betrokken
personeelsleden die werkzaamheden
voor het Piassenschap verrichten
conform artikel 21, eerste lid van de
Gemeenschappelijke Regeling
Recreatie Midden Nederland. Onder
deze kosten zijn mede de
verplichtingen begrepen die na
beëindiging van aanstelling uit het
ambtenarenrecht of burgerlijk recht
voortvloeien.
De Plassenraad stelt, met
inachtneming van het Besluit
Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten,
voorschriften vast met betrekking tot
het financiële beheer. De artikelen 190
tot en met 2019 van de Provinciewet
zijn van overeenkomstige toepassing.
In de voorschriften met betrekking tot
het financieel beheer zijn onder meer
regelen opgenomen ten aanzien van:

Begroting en kadernota
Het dagelijks bestuur zendt de
ontwerp-begroting acht weken voordat
zij aan de Plassenraad wordt
aangeboden, toe aan de raden van de
deelnemende gemeenten en de
provinciale staten van de
deelnemende provincies.

Artikel 24,
toevoegen
nieuw derde lid,
lid 3 oud
doornummeren

Het dagelijks bestuur zendt de
begroting binnen twee weken na
vaststelling doch in ieder geval vóór 1
augustus van het jaar voorafgaand
aan dat waarvoor de begroting dient
naar onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 24,
toevoegen
nieuw vijfde lid

Het dagelijks bestuur zend de
algemene financiële en beleidsmatige
kaders voor 15 april voorafgaande aan
het jaar waarvoor de begroting dient
aan de raden en de staten van de
deelnemers. De Plassenraad stelt de
algemene financiële en beleidsmatige
kaders vast.

Aanvullen titel
paragraaf 3
Artikel 25,
aanpassing
eerste lid

Artikel 28,
aanpassing
eerste lid

Jaarrekening

Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp
jaarrekening voor 1 mei van het jaar
volgend op het jaar waarop de
rekening betrekking heeft, toe aan de
raden van de deelnemende
gemeenten en de provinciale staten
van de deelnemende provincies.
Een verzoek van een publiekrechtelijk
lichaam tot toetreding tot deze
gemeenschappelijke regeling wordt
ingewilligd wanneer de Plassenraad
besluit met een meerderheid van
tenminste tweederde van het aantal
stemmen.

Artikel 28,
aanpassing
derde lid

Het dagelijks bestuur zendt dit ontwerp
en de regeling aan de deelnemers,
waar- onder begrepen de aspirantdeelnemer, met het verzoek binnen
drie maanden na verzending hiervan,
inzake de vaststelling ervan een
besluit te nemen.

Artikel 28,
aanpassing
vierde lid

De toetreding gaat in op de eerste dag
van de maand, volgend op die, waarin
van het besluit tot toetreding
aantekening is gemaakt in de
registers, als bedoeld In ar tik el 52 jO
artikel 27 van de Wet.

Artikel 29,
aanpassing
eerste lid

Een deelnemer kan uittreden door een
daartoe strekkend besluit binnen een
maand nadat het is genomen aan de
Plassenraad ter kennisneming toe te
zenden.

Artikel 29,
aanpassing
tweede lid

De uittreding gaat in vanaf het derde
kalenderjaar volgend op de toezending
van het betreffende besluit van de
uittredende deelnemer aan de
Plassenraad.

Artikel 30,
aanpassing
eerste lid

Indien de Plassenraad wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
noodzakelijk acht, doet het een
daartoe strekkend voorstel aan de
deelnemers.

Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp
jaarrekening voor 15 april van het jaar
volgend op het jaar waarop de
rekening betrekking heeft, toe aan de
raden van de deelnemende
gemeenten en de provinciale staten
van de deelnemende provincies.
Een publiekrechtelijk lichaam kan een
verzoek tot toetreding tot deze
gemeenschappelijke regeling tot de
Plassenraad richten. Dit verzoek wordt
aan de deelnemers voorgelegd,
wanneer de Plassenraad daartoe
besluit met een meerderheid van
tenminste tweederde van het aantal
stemmen.
Het dagelijks bestuur zendt dit ontwerp
en de regeling aan de deelnemers,
waaronder begrepen de aspirantdeelnemer, met het verzoek binnen
drie maanden na verzending hiervan,
inzake de vaststelling ervan een
besluit te nemen door de daartoe
wettelijk bevoegde organen. Na
instemming en toestemming van de
wettelijk voorgeschreven organen van
de deelnemers en de aspirant
deelnemer kan toetreding
plaatsvinden.
De toetreding gaat in op de eerste dag
van de maand, volgend op die, waarin
het besluit tot toetreding door de
provincie Utrecht bekend is gemaakt is
in de registers, als bedoeld in artikel
53 van de Wet en de wijziging van de
regeling in werking is getreden.
Een deelnemer kan uittreden door een
daartoe strekkend besluit van het
daartoe wettelijk bevoegd orgaan van
de desbetreffende deelnemer binnen
een maand nadat het is genomen aan
de Plassenraad ter kennisneming toe
te zenden.
De uittreding gaat in vanaf 1 januari
van het derde kalenderjaar volgend op
de toezending van het betreffende
besluit van de uittredende deelnemer
aan de Plassenraad.
Indien de Plassenraad wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
noodzakelijk acht, doet het dagelijks
bestuur op aanwijzing van de
Plassenraad een daartoe strekkend
voorstel aan de deelnemers.

Artikel 30,
aanpassing
tweede lid

De regeling kan worden gewijzigd bij
gelijkluidend besluit van alle
deelnemers, onverminderd het
bepaalde in artikel 4, derde lid.
Het liquidatieplan omvat de
verplichtingen van de deelnemers tot
deelneming in de financiële
consequenties van de opheffing en
een regeling met betrekking tot de
gevolgen, die de opheffing voor het
personeel heeft.
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor
de archiefbescheiden van het
Piassenschap, met inachtneming van
het in de Archiefwet 1995 bepaalde.

De regeling kan worden gewijzigd bij
gelijkluidend besluit van de daartoe
wettelijk bevoegde organen van alle
deelnemers.
Het liquidatieplan omvat de
verplichtingen van de deelnemers tot
deelneming in de financiële
consequenties van de opheffing en
een regeling met betrekking tot de
gevolgen, die de opheffing voor het
personeel van RMN heeft.
Het dagelijks bestuur is belast met de
zorg voor de archiefbescheiden van de
organen van het Piassenschap,
overeenkomstig een door de
Plassenraad, met inachtneming van
artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast
te stellen regeling
(Archiefverordening), die aan
gedeputeerde staten moet worden
medegedeeld.
Het dagelijks bestuur is tevens belast
met de zorg voor de archiefbescheiden
die worden gevormd krachtens de aan
het Piassenschap gedelegeerde taken.
Bij opheffing van de
gemeenschappelijke regeling wordt
ten aanzien van de archiefbescheiden
een voorziening getroffen conform
artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.
Voor de bewaring van de op grond van
artikel 12, eerste lid en artikel 13 van
de Archiefwet 1995 over te brengen
archiefbescheiden van de in deze
regeling genoemde bestuursorganen
is aangewezen de archiefbewaarplaats
van de provincie Utrecht.

Artikel 33.
aanpassing
eerste lid

De regeling wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd en treedt in werking op
1 juli 2007 of met ingang van de eerste
dag van de maand volgend op die
waarin de regeling is opgenomen in de
registers bedoeld in artikel 52 jO artikel
27 van de Wet, indien deze opname
plaats vindt na 1 juli 2007.

Artikel 33,
aanpassing
tweede lid

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Wijdemeren is ingevolge artikel 52 jO
artikel 26, eerste lid, van de Wet
aangewezen om deze regeling te
zenden aan de colleges van
gedeputeerde staten van de provincies
Noord-Holland en Utrecht
De "Gemeenschappelijke regeling
voor het Piassenschap Loosdrecht
e.o.'l vastgesteld op 16 september
1988, wordt ingetrokken.

De regeling is aangegaan voor
onbepaalde tijd en de wijziging
daarvan treedt in werking op 1 juli
2018 of met ingang van de eerste dag
van de maand volgend op die waarin
de regeling is bekendgemaakt als
bedoeld in artikel 53 van de Wet,
indien deze bekendmaking plaats vindt
na 1 juli 2018.
Het college van gedeputeerde staten
van de provincie Utrecht is ingevolge
artikel 53, eerste lid, van de Wet
aangewezen om deze regeling te
zenden aan de colleges van
gedeputeerde staten van de provincies
Noord-Holland en Utrecht.

Artikel 31,
aanvulling
vierde lid

Artikel 32
geheel gewijzigd

Artikel 34,
aanpassen
eerste lid

De "Gemeenschappelijke regeling voor
het Piassenschap Loosdrecht e.o.
2007", komt te vervallen en wordt
vervangen door de gewijzigde regeling

Gemeenschappelijke regeling
Piassenschap Loosdrecht e.o..
Artikel 34,
aanpassen
tweede lid

Alle verordeningen en andere besluit
en die zijn vastgesteld op grond van
de "Gemeenschappelijke regeling voor
het Piassenschap Loosdrecht e.o." van
16 september 1988, blij ven van kracht
en war den geacht te zijn vastgesteld
op grond van de "Gemeenschappelijke
regeling Piassenschap Loosdrecht e.
o, 2007" totdat deze zijn ingetrokken
en krachtens deze regeling nieuwe
verordeningen en besluit en zijn
vastgesteld.

Alle verordeningen en andere
besluiten die zijn vastgesteld op grond
van de "Gemeenschappelijke regeling
voor het Piassenschap Loosdrecht e.o.
2007" blijven van kracht en worden
geacht te zijn vastgesteld op grond
van de "Gemeenschappelijke regeling
Piassenschap Loosdrecht e.o." totdat
deze zijn ingetrokken en krachtens de
gewijzigde regeling nieuwe
verordeningen en besluiten zijn
vastgesteld.

