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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het college toestemming verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het
Plassenschap Loosdrecht met betrekking tot:
a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr en overige wetgeving;
b. wijzigingen die voortvloeien uit gemeentelijke herindelingen;
c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst van de regeling;
d. wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst aan de praktijk en herstellen van
een fout of omissie.
e. wijzigingen die betrekking hebben op het verminderen van het aantal leden in de Plassenraad.
Samenvatting
Op 27 september 2017 heeft de Plassenraad het voorstel tot wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regeling Plassenschap Loosdrecht goedgekeurd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeente.
De gemeente heeft de wijzigingen op 19 december 2017 het raadsvoorstel, bijlage nummer 2,
vastgesteld.
Een voorstel tot wijzigen van de GR moet unaniem worden genomen. De gemeente Wijdemeren
heeft het voorstel afgewezen, daarom wordt nu voorgesteld om tegemoet te komen aan de wensen
van de gemeente Wijdemeren door - naast de wettelijk noodzakelijke en technische wijzigingen - het
aantal AB-leden voor de gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht niet van 6 naar 2 maar naar 3
leden terug te brengen.
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Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief 2018
2. Raadsvoorstel / besluit 2017
3. Gewijzigde GR 2018
4. Toelichting wijzigingen
5. Tabel met wijzigingen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Op dit moment functioneert de gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o.
2007, gewijzigd in 2011, met als deelnemers de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren, Utrecht en
de provincies Noord Holland en Utrecht. Plassenschap Loosdrecht verricht voor de deelnemers taken
op het gebied van het aanleggen, onderhouden en exploiteren van recreatieve voorzieningen en het
in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Een geactualiseerde GR faciliteert
deze taakvoering.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De Nota Verbonden Partijen 2014 staat toe dat er in bestaande regelingen ook raadsleden
deelnemen aan het algemeen bestuur. Alleen collegeleden nemen deel in het dagelijks bestuur.
Argumenten
Met het wijzigingsvoorstel wordt beoogd de GR Plassenschap Loosdrecht e.o. weer In
overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen en de bestuurlijke slagvaardigheid
te vergroten:
- Wettelijke wijzigingen; wijzigingen die volgen uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen 2015;
- Technische wijzigingen, waaronder het opnemen van de gevolgen van de gemeentelijke
herindelingen, het verwerken van wijzingen uit 2011 in de doorlopende tekst van de regeling
(geconsolideerde versie) en het herstellen van een enkele fout of omissie;
- Wijzigingen ten behoeve van de bestuurlijke slagvaardigheid (door het aantal AB-leden van de
gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht te verminderen tot hetzelfde aantal AB-leden als
overige deelnemers).
Voor een specifieke toelichting per artikel zie bijlage 4, voor een vergelijking tussen de oude en
nieuwe GR zie bijlage 5.

Regeling Plassenschap

Pagina 2 van 3

rvs wijzigen Gemeenschappelijke

Wijziging als gevolg van gemeentelijke herindeling
Nu de GR Plassenschap Loosdrecht e.o. op grond van deze technisch noodzakelijke aanpassingen
toch gewijzigd moet worden, is dit aanleiding om ook meteen wijzigingen door te voeren die de
bestuurlijke slagvaardigheid dienen te vergroten. Hiertoe bevat het wijzigingsvoorstel een aantal
gewijzigde bepalingen t.a.v. de omvang van de Plassenraad.
De Plassenraad bestaat op dit moment uit 18 leden. De gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht
hebben ieder 6 zes AB-leden en de andere deelnemers ieder 2. Voor de gemeentelijke
herindelingen (waardoor de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht zijn ontstaan) had iedere
deelnemer 2 leden. Om de bestuurlijke drukte te verminderen en de bestuurlijke slagvaardigheid
te vergroten, werd in 2017 voorgesteld om voor alle deelnemers het aantal leden in de Plassenraad
op 2 te bepalen.
De gemeente Wijdemeren heeft dit voorstel afgewezen, daarom wordt nu voorgesteld dit aantal tot 3
terug te brengen voor Wijdemeren en Stichtse Vecht. Dat betekent dat het totaal aantal leden in de
Plassenraad wordt teruggebracht naar 12.
De stemverhoudingen wijzigen daarbij niet: Stichtse Vecht en Wijdemeren behouden hun
oorspronkelijk aantal stemmen in de Plassenraad.
De leden die aangewezen worden door de deelnemende gemeente beschikken elk over 2 stemmen,
dus voor Wijdemeren en Stichtse Vecht blijven dat 6 per deelnemer.
Het aantal leden van het dagelijks bestuur was reeds vastgesteld op 5: 1 voor elke deelnemer. Dat
verandert niet. Ook de stemverhoudingen binnen het dagelijks bestuur blijven onveranderd: 1 stem
per lid.
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Kanttekeningen
Met de doorontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen zijn veel belanghebbenden betrokken,
waaronder het Plassenschap. Mogelijk zal de gemeenschappelijke regeling in de toekomst nader op
die doorontwikkeling worden aangepast.
De discussie over de bestuurlijke vormgeving van het Plassenschap is nog in volle gang en daarbij
wordt de genoemde ontwikkeling nog afgewogen. Om hierop in te spelen is het belangrijk om te
voldoen aan de Wgr en de bestuurlijke slagkracht te verhogen.
Communicatie
Als de deelnemers toestemming hebben gegeven tot wijziging van de GR, wordt de wijziging
gepubliceerd in de Staatscourant.
Financiën, risico’s en indicatoren
De wijziging van de GR heeft geen financiële gevolgen. Het Plassenschap heeft gevraagd om voor 1
mei te besluiten over dit voorstel. Gezien de verkiezingen en pas recent gevormde coalitie is dit niet
mogelijk geweest. Een besluit omtrent de GR dient unaniem genomen te worden. De gemeente
beslist als laatste deelnemer hierover op 10 juli 2018. Dit creëert geen noemenswaardige risico’s.
Vervolg
Zodra de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht 2018 unaniem is vastgesteld zal
deze worden gepubliceerd in de Staatscourant.
15 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Gemeentesecretaris

