
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 januari 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 januari 2016 

Nummer :  4 

Onderwerp :  Opheffing Gemeenschappelijke regeling Samenwerkings-

verband Zuidlaardermeergemeenten 

Bijlage(n) :  1.  Gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsverband 

Zuidlaardermeergemeenten" 

2.  Concept raadsbesluit 

Steller advies :  W.J. Schwertmann 

   

   

   

Samenvatting :  De gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband 

Zuidlaardermeer uit 1986 leidt al jaren een slapend bestaan 

en voldoet niet meer aan d nieuwe Wet Gemeenschappe-

li jke Regelingen. De regeling is een te zwaar instrument 

voor de aansturing van gemeen-schappelijke activiteiten 

rondom en op het meer door de drie gemeenten Haren, 

Hoogezand en Tynaarlo. Voorgesteld wordt daarom aan de 

raad de intentie uit te spreken de regeling.  

   

Voorgestelde beslissing :  De gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerking 

Zuidlaardermeer gemeenten’ op te heffen  onder de 

volgende voorwaarden:   

1. Twee-derde van de gemeenten besluit tot opheffing.  

2. het gemeenschappeli jk orgaan stelt een regeling vast 

omtrent de gevolgen van de opheffing welke goedkeuring 

heeft van Gedeputeerde Staten van Drenthe. 
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Zoals u weet bestaat er sinds lang (1986) een gemeenschappelijke regeling voor het Zuid-

laardermeer (zie bij lage). Dat leidt echter al heel lang een slapend bestaan. Het gaat om 

een lichte Gemeenschappelijke Regeling (GR) om het overleg tussen de gemeenten te 

structureren en te formaliseren. Het secretariaat is in handen van het Recreatieschap Dren-

the. Sinds de jaren ’90 laait de discussie over nut en noodzaak van de regeling met regel-

maat op. 

 

Onlangs hebben de verantwoordelijke wethouders de GR besproken en geconcludeerd dat 

voortzetting geen toegevoegde waarde heeft omdat een formele GR eigenlijk een te zware 

organisatievorm is voor de voornamelijk beheersmatige activiteiten die er rondom het meer 

plaatsvinden, zonder een beheersorganisatie met een eigen begroting, zoals dat geval is bij 

het Paterswoldsemeer.  

 

De huidige gemeenschappelijke regeling is bovendien str i jdig met de nieuwe ‘Wet op de 

Gemeenschappelijke Regelingen’ en moet op zoveel onderdelen worden aangepast dat het 

beter is de regeling op te heffen en tot een nieuwe vorm van samenwerking te komen.  

 

Voor zover er gezamelijke activiteiten plaats vinden kunnen daarover ook afspraken worden 

gemaakt in een practische samenwerkingsverband zonder formele (f inanciele ) verplichtin-

gen.  

 

De slapende regeling is vastgesteld door en ondertekend namens de raden van de drie ge-

meenten (toe nog Zuidlaren). De raden zullen dus ook gezamenlijk moeten besluiten de re-

geling te beeindigen. Volgens de GR kan de GR worden opgeheven als 2 van de 3 leden 

daartoe besluiten.  De andere twee gemeenten zullen tegelijkerti jd hetzelfde besluit nemen.  

De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat Gedeputeerde Staten van Drenthe moeten 

instemmen met het opheffen van de regeling. Nadat u heeft besloten de regeling op te hef-

fen, vragen wij i.o.m. de andere twee gemeenten de benodigde toestemming aan Gedepu-

teerde Staten van Drenthe.  

 

De verantwoordelijke wethouders van de Zuidlaardermeergemeenten hebben afgesproken 

dat ze toe willen naar een eenvoudige en efficiënte samenwerkingsvorm rond het Zuidlaar-

dermeer. De gemeente Tynaarlo neemt het voortouw bij het opstellen van een samenwer-

kingsovereenkomst tussen parti jen, die zich willen inzetten voor de recreatieve ontwikkelin-

gen rond het Zuidlaardermeer. Het is de bedoeling dat in januari 2016 een concept gereed 

is. Aan het Recreatieschap Drenthe zal gevraagd worden het proces tot het komen van de 

samenwerkingsovereenkomst te ondersteunen.  

 

Wij informeren u zodra deze samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen. Het onder-

tekenen van de overeenkomst is een collegebevoegdheid.  

 

Haren, 8 december 2015 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


