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:

Besturen en burgers

Gevraagde beslissing:
Instemmen met de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA) met in achtneming van het addendum op artikel 23 en 25 van de
gemeenschappelijke regeling.

Aanleiding/vraagstelling:
Het RHCA stelt de volgende wijzigingen voor:
1. nieuwe gemeentenaam Alkmaar in verband met de fusie van de gemeenten Alkmaar, Graft-de
Rijp en Schermer;
2. het terug brengen van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur van 4 naar 3 per 1 januari 2015
vanwege genoemde fusie en het daarmee teruglopen van het aantal leden van het Dagelijks
Bestuur (artikel 11, lid 1);
3. op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) als hamerstuk afgedaan (kst 33 597). Belangrijkste
redenen om de wet aan te passen was dat de Wgr niet goed paste bij de dualisering, het
toevoegen van een nieuwe lichte samenwerkingsvorm (bedrijfsvoeringorganisatie) en betere
positie raden. In de nieuwe wet Wgr is een aantal bepalingen opgenomen, waarvoor eerder via
een schakelbepaling werd verwezen naar de Gemeentewet. Doordat deze nu in de Wgr zijn
opgenomen, kunnen de schakelbepalingen vervallen. (artikelen 13, lid 4, 19, lid 2 en 23);
4. Op basis van genoemde wetswijziging is in artikel 34 opgenomen dat de vastgestelde begroting
jaarlijks voor 1 augustus aan gedeputeerde staten en de raden moet worden verzonden in plaats
van 15 juli (artikel 25, lid 5).

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
De wijziging van de tekst en de toelichting daarop.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
1.
2.

aanbiedingsbrief van het RHCA van 13 april 2015, met toelichting;
addendum artikel 23 en 25 gemeenschappelijke regeling.

Zuid-Scharwoude, 28 april 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015, nummer 26;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Archiefwet en
de Gemeenschappelijke Regeling RHCA;

besluit:

vast te stellen:
de derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA:
1.
2.
3.
4.

in de aanhef vervallen de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer;
het aantal leden van het dagelijks bestuur, zoals genoemd in artikel 11, lid 1, wordt teruggebracht
van vier naar drie leden;
verwijzingen via schakelbepalingen naar de Gemeentewet vervallen, die bepalingen zijn nu in de
Wgr zelf opgenomen (art. 13, lid 4, 19, lid 2 en 23);
de datum 15 juli, zoals genoemd in artikel 25, lid 5, wordt veranderd in 1 augustus.

Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2015.

Aldus besloten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,

Burgemeester en wethouders van Langedijk, 28 april 2015

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. Cornelisse
burgemeester

De burgemeester van de gemeente Langedijk, 28 april 2015

drs. J.F.N. Cornelisse.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 3 juni 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager
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