Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal;
gelezen het voorstel van het dageiijks bestuur;
gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal;
besluit:
Artikel I
De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 28 maart 1989, goedgekeurd door gedeputeerde staten d.d. 2
oktober 1989 en sindsdien gewijzigd, wordt vervangen door de volgende tekst:
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL
Begripsbepaling
Artikel 1
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. regeling: Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal;
b. recreatieschap; het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2 van de regeling;
c. deelnemende gemeente: een aan de regeling deelnemende gemeente;
d. gebied: het gezamenlijk grondgebied van de deelnemende gemeenten;
e. gedeputeerde staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Geideriand;
f. voorzitter: de voorzitter, bedoeld in artikel 16 van de regeling.
Naam en taakstelling
Artikel 2
1. Er is een openbaar lichaam genaamd: Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.
2. Het recreatieschap is gevestigd te Culemborg.
Artikel 3
Het recreatieschap heeft tot taak de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied, zulks
met bescherming van het landschappelijk karakter.
Organen en bevoegdheden
Algemene bepalingen
Artikel 4
Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit de volgende organen:
a. een algemeen bestuur;
b. een dageiijks bestuur;
c. een voorzitter.
Artikel 5
1. De bestuursorganen oefenen binnen de grenzen, getrokken in de Gemeentewet, die bevoegdheden van de regeling en bestuur uit die zij ter vervulling van hun taak behoeven.
2. Tot de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden behoren niet andere bevoegdheden dan die
voortvloeiende uit:
a. de Gemeentewet;
b. de Wet gemeenschappelijke regelingen;
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de artikelen 15 en 16 van de Wegenwet, voor wat betreft door het recreatieschap aangelegde c.q.
aan te leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap overgedragen c.q. over te dragen recreatieve fietspaden.

Artikel 6
Voor zover uit deze regeling niet het tegendeel blijkt, is de verdeling van bevoegdheden tussen het
algemeen bestuur, het dageiijks bestuur en de voorzitter gelijk aan die tussen de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zoals die is geregeld in de Gemeentewet, onverminderd de mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden overeenkomstig de in de Gemeentewet gegeven regelen.
Artikel 7
Alle stukken die uitgaan van het algemeen bestuur en het dageiijks bestuur worden door de voorzitter
en secretaris ondertekend.
Algemeen Bestuur
Artikel 8
1. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten bedraagt,
met dien verstande dat per deelnemende gemeente een lid en een plaatsvervangend lid worden
aangewezen.
2. De leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden door de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de burgemeesters en de wethouders inbegrepen, aangewezen. Van elke aanwijzing geven burgemeester en wethouders binnen acht dagen
kennis aan de voorzitter.
Artikel 9
1. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor de zittingsperiode van de gemeenteraad.
2. Hij die ter vervulling van een buiten de gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het
algemeen bestuur is aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is
aangewezen, zou hebben moeten aftreden.
3. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten beslissen in de eerste vergadering van elke
zittingsperiode over de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur. Zolang de leden deel
uitmaken van de gemeenteraad die hen heeft aangewezen dan wel van het college van burgemeester en wethouders, behouden zij het lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.
4. Een lid kan te alien tijde door de gemeenteraad, die hem heeft aangewezen worden ontslagen,
dan wel vrijwiliig ontsiag nemen. Van dit ontsiag geeft de gemeenteraad, dan wel het betreffende
lid binnen acht dagen kennis aan de voorzitter.
5. De gemeenteraad wijst in zijn eerstvolgende vergadering, nadat zijn plaats door ontsiag of anderszins is opengevallen, een nieuw lid aan.
Artikel 10
1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maai per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter
of het dageiijks bestuur zulks nodig oordeelt, dan wel eenderde gedeelte van het aantal leden dat
schriftelijk, met opgave van redenen, verlangt,
2, In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen
over het vaststellen, wijzigen of intrekken van belasting- en andere door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven verordeningen en over de begroting, de wijzigingen daarvan en de rekening.
Artikel 11
1, Het algemeen bestuur geeft de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle
informatie die voor een juiste beoordeling van het door hem gevoerde en te voeren beleid nodig is
en verstrekt de gemeenteraden alle inlichtingen die door een of meer leden van die gemeenteraden worden verlangd.
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2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op elk der leden van het algemeen bestuur, voor zover het de gemeenteraad betreft die het desbetreffende lid heeft aangewezen.
3. Het algemeen bestuur regelt in het reglement van orde de wijze waarop aan het bepaalde in het
eerste en tweede lid toepassing wordt gegeven.
4. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten regelen op welke wijze verantwoording als
bedoeld in artikel 16, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt afgelegd.
Artikel 12
1. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks voor 1 mei verslag uit van de werkzaamheden van het recreatieschap over het afgelopen kalenderjaar.
2. Dit verslag wordt in ieder geval gezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten.
Dageiijks Bestuur
Artikel 13
Het dageiijks bestuur wordt gevormd door de leden van het algemeen bestuur.
Artikel 14
1. De leden van het dageiijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur
verantwoording verschuidigd voor het door hen gevoerde beleid.
2. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die
voor een juiste beoordeling van het door het dageiijks bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig
is.
3. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of e6n of
meer leden daarvan hierom verzoekt c.q. verzoeken, alle gevraagde inlichtingen, tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet,
4. Op de leden van het dageiijks bestuur zijn de artikelen 46, 47, 49 en 50 van de Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing.
5. Het algemeen bestuur regelt nader de wijze waarop aan de vorige leden van dit artikel toepassing
wordt gegeven. De desbetreffende regeling wordt niet vastgesteld dan nadat tenminste een tweede. de meerderheid van het aantal gemeenteraden van de deelnemende gemeenten daarmee
heeft ingestemd.
Artikel 15
1. De vergaderingen van het dageiijks bestuur zijn niet openbaar.
2. De artikelen 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
Voorzitter
Artikel 16
1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het algemeen en het dageiijks bestuur worden door het algemeen bestuur uit zijn midden gekozen.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dageiijks bestuur,
3. Artikel 273 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het recreatieschap in en buiten rechte. De voorzitter kan de vertegenwoordiging buiten rechte opdragen aan een door hem daartoe aangewezen gemachtigde. Indien een rechtsgeding wordt gevoerd tussen het recreatieschap en een gemeente, van het bestuur waarvan hij deel uitmaakt, wordt het recreatieschap vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter c.q. door degene die volgens de tweede volzin van dit lid de voorzitter vervangt.
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Verordeningen
Artikel 17
1. Het algemeen bestuur stelt geen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven verordening
vast dan nadat het ontwerp van een zodanige verordening de instemming heeft verkregen van de
gemeenteraden van tenminste tweederde van het aantal deelnemende gemeenten.
2. Het algemeen bestuur kan siechts verordeningen als bedoeld in het eerste lid vaststellen tot:
a. regeling van het gebruik van recreatieve voorzieningen voor zover deze zijn gelegen op het
grondgebied van de aan de regeling deelnemende gemeenten; en
b. heffing van rechten en belastingen op grond van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. De in het eerste en tweede lid gegeven voorschriften zijn eveneens van toepassing op wijziging
en intrekking van desbetreffende verordeningen.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het vestigen van een alleenrecht als bedoeld in artikel 6 van
de richtlijn 92/50/EEG ten behoeve van de uitbesteding van werkzaamheden ter uitvoering van de
publieke taken van het natuur- en recreatieschap.
Personeel
Secretaris
Artikel 18
1. De secretaris is het algemeen bestuur, het dageiijks bestuur en de voorzitter behulpzaam bij de
uitvoering van hun taken.
2. De secretaris wordt door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Voor de benoeming van de secretaris dient het dageiijks bestuur een aanbeveling in van zo mogelijk twee
personen.
3. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dageiijks bestuur een instructie vast voor de secretaris.
Archief
Artikel 19
Voor de zorg voor, het beheer, de bewaring en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden
zijn de voorschriften zoals deze voor de gemeente Tiel zijn of nader zullen worden vastgesteld, van
overeenkomstige toepassing. Gedeputeerde staten van Geideriand oefenen het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden uit. Na verstrijking van de wettelijke termijn zullen de te bewaren archiefbescheiden worden overgebraclit naar een van de locaties van de archiefbewaarplaats van het
Regionaal Archief Rivierenland, om daar te worden beheerd door de archivaris van het Regionaal
Archief Rivierenland.
Overige bepalingen
Artikel 20
Het Algemeen Bestuur stelt een klachtenregeling voor zowel de interne als de externe klachtenbehandeling vast.
Artikel 21
1. Toetreding van een andere gemeente tot deze regeling kan geschieden bij een besluit van de
gemeenteraad van die gemeente, met dien verstande dat tenminste tweederde van het aantal
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten daarin bewilligt.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding,
Artikel 22
1. Uittreding van een gemeente kan geschieden met ingang van 1 januari 2005 en vervolgens om de
vijf jaren, mits tenminste een jaar van tevoren het besluit tot uittreding van de betreffende gemeenteraad aan het algemeen bestuur is gezonden,
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Binnen zes maanden na ontvangst van het besluit tot uittreding stelt het algemeen bestuur de
regelen vast waaronder de uittreding kan geschieden.

Artikel 23
1. De regeling kan siechts worden gewijzigd, aangevuld of opgeheven als tenminste tweederde van
het aantal deelnemende gemeenten daartoe besluit.
2. Ingeval van opheffing van de regeling stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan vast.
3. Vereffening van het vermogen bij liquidatie geschiedt door omslag over de deelnemende gemeenten naar het inwonertal.
Inwerkingtreding
Artikel 24
1. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de eerste dag van de
maand volgende op die waarin de regeling is opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27,
tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Burgemeester en wethouders van Culemborg zijn ingevolge artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen aangewezen met de toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten,
3. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling.
4. Uitvoeringsregelingen die zijn genomen op grond van de gemeenschappelijke regeling voor het
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 juni 1999 blijven van
kracht totdat zij zijn ingetrokken c.q. door andere krachtens deze regeling zijn vervangen.
Artikel 25
Deze regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn,
Lek en Waal".
Artikel II
Dit besiuit treedt in werking op 1 januari 2006.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van het algemeen bestuur van het recreatieschap,
d.d, 18 mei 2005, te Enspijk,
de secretaris!!
de voorzitter,
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