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Inleiding 
Het bestuur van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen heeft ons verzocht in te stemmen 
met een wijziging van haar gemeenschappelijke regeling. De provincie is deelnemer aan deze 
regeling. De wijzigingen hebben betrekking op de naam van de Facilitaire Dienst en de gewenste 
coördinerende rol ten aanzien van de vier recreatieschappen. Wij hebben in principe ingestemd met 
deze wijziging. Wij verzoeken u ons de in de Wet Gemeenschappelijke regelingen vereiste 
toestemming te verlenen.     
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Besluit 

Besluit van 24 september 2007 houdende het verlenen van toestemming aan Gedeputeerde Staten tot 
het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Facilitaire Dienst 
Utrechtse recreatieschappen. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 juli 2007, dienst/sector MEC/DER, nummer 
2007MEC001273i; 
 
Gelezen de brief d.d. 24 mei van het bestuur van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen;  
 
Gelet op de bepalingen van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en van de gemeenschappelijke 
regeling van de Facilitaire Dienst Utrechtse recreatieschappen;  
 
Besluiten:  
Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het vaststellen van de wijziging van de  
gemeenschappelijke regeling van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen, zoals deze in de 
bijlage bij de brief van 24 mei 2007 van de Facilitaire Dienst is voorgelegd. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Wettelijke grondslag 
Wet Gemeenschappelijke regelingen, gemeenschappelijke regeling Facilitaire Dienst Utrechtse 
Recreatieschappen. 
 
Beoogd effect 
Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling conform het voorstel van het bestuur van genoemde 
Facilitaire Dienst. Daarmee zal de naam van de Dienst wijzigen in ‘Recreatie Midden Nederland’ en 
zal de Dienst een meer coördinerende rol in de richting van de vier recreatieschappen hebben 
 
Argumenten 
 
- Wijziging van de naam
Met het afronden van de reorganisatie van de recreatieschappen is de wens naar voren gekomen om de 
naam van de organisatie te wijzigen. Een meer pakkende naam verdient de voorkeur boven ‘Facilitaire 
Dienst Utrechtse Recreatieschappen’. Voorgesteld wordt te kiezen voor ‘Recreatie Midden 
Nederland’. Met dit voorstel hebben wij ingestemd. 
 
- Coördinerende rol
De vier Utrechtse recreatieschappen zijn autonoom. In de afgelopen jaren is behoefte ontstaan aan 
meer onderlinge samenwerking en gelijke gerichtheid met betrekking tot een aantal zaken van 
gemeenschappelijke belang. De Facilitaire Dienst zou bij deze gemeenschappelijke zaken meer het 
voortouw kunnen nemen, onderzoek doen en vervolgens met voorstellen komen. 
Om deze rol te formaliseren is voorgesteld hier in de gemeenschappelijke regeling van de FDUR 
enkele passages aan te wijden: 
‘- het doen van beleidsvoorstellen aan de gemeenschappelijke regelingen die aan deze regeling 
deelnemen, betreffende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten; 
 - het bespreken van gemeenschappelijke thema’s en het – waar nodig en door de 
recreatieschappen gewenst – optreden als coördinator bij het afstemmen van beleid.’ 
Wij hebben besloten hiermee in te stemmen 
 
Inmiddels hebben de besturen van de recreatieschappen ingestemd met de voorgestelde wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling van de FDUR.     
 
Kanttekeningen 
De Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen is een gemeenschappelijke regeling, waaraan de 
vier recreatieschappen en de provincie deelnemen. De dienst treedt op als werkgever van het personeel 
van de recreatieschappen en voert de rechtspositie, vastgelegd in de provinciale CAO, uit. 
 
Realisatie 
Met het verlenen van uw toestemming is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling een feit en 
zal deze worden afgekondigd. 
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Communicatie: De belanghebbenden worden van uw besluit in kennis gesteld.

Bijlagen: Brief d.d. 24 mei 2007 van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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