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Besluit van de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec tot wijziging
van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland

De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Overwegende dat

 

In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het financieel beleid van de centrumgemeente (Stede Broec) van toepassing is;

 

Gebleken is dat de regeling ten aanzien van het activabeleid niet aansluit bij de kleinschaligheid van het Recreatieschap en niet

adequaat toepasbaar is;
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Het daarmee gewenst is dat het algemeen bestuur de bevoegdheid krijgt op onderdelen een eigen financieel beleid vast te stel-

len;

 

Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling hiervoor noodzakelijk is;

 

Gelet op

 

het daartoe strekkend besluit van het Algemeen Bestuur van 12 mei 2021

 

de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet

Besluiten:

Artikel I

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland als volgt te wijzigen:

 

Aan artikel 24 een vierde lid toe te voegen luidende:

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

 

Aldus besloten in:

 

De raad van de gemeente Drechterland d.d. 22 november 2021

Griffier

Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland d.d. 22 november 2021

Secretaris

Burgemeester

 

De raad van de gemeente Enkhuizen d.d. 23 november 2021

Griffier

Indien bij de uitvoering van de in lid 1 en 3 bedoelde verordeningen mocht blijken dat deze niet volledig dan wel inadequaat toepasbaar zijn,

kan het algemeen bestuur, na overleg met het college van de centrumgemeente, besluiten aan de bepalingen uit deze verordeningen specifieke

bepalingen toe te voegen en/of bepalingen uit die verordeningen niet van toepassing te verklaren of eigen beleid op te stellen.

4.



Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen d.d. 23 november 2021

Secretaris

Burgemeester

 

De raad van de gemeente Hoorn d.d. 21 september 2021

Griffier

Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn d.d. 21 september 2021

Secretaris

Burgemeester

 

De raad van de gemeente Koggenland d.d. 13 september 2021

Griffier

Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland d.d. 13 september 2021

Secretaris

Burgemeester

 

De raad van de gemeente Medemblik d.d. 9 september 2021

Griffier

Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik d.d. 9 september 2021

Secretaris

Burgemeester

 

De raad van de gemeente Opmeer d.d. 30 september 2021

Griffier

Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 30 september 2021

Secretaris

Burgemeester

 

De raad van de gemeente Stede Broec d.d. 25 november 2021

Griffier



Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-

bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat

alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze

van service aangeboden.

Voorzitter

 

De vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec d.d. 25 november 2021

Secretaris

Burgemeester
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