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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.

akkoord te gaan met het voorstel om de huidige GR-RHCA te wijzigen van een gemengde
regeling in een collegeregeling;
als bestuursorgaan gemeenteraad uit deze GR-RHCA te treden;
als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het
wijzigen van de GR-RHCA per 1 juli 2018, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA) is een
gemengde regeling, die is aangegaan door de raden, colleges en de burgemeesters van de
deelnemende gemeenten. Sinds de invoering van het dualisme heeft er een wijziging van de verdeling
van de bevoegdheden tussen de bestuursorganen binnen gemeenten plaatsgevonden. Vandaar dat
wordt voorgesteld om de regeling om te vormen van een gemengde regeling (raad, college en
burgemeester) naar een regeling tussen alleen de colleges van de deelnemende gemeenten.
Alle taken die het RHCA uitvoeren zijn collegetaken en geen raadstaken, vandaar dat deze wijziging
nodig is.
Directe aanleiding voor deze voorgestelde wijziging is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen die per 1 januari 2015 in werking is getreden.
Naast de hiervoor genoemde wijziging van gemengde naar collegeregeling, moet de regeling als
gevolg van de wetswijziging op diverse andere plaatsen worden aangepast. Tot slot is de gemeente
Texel per 1 januari 2016 toegetreden tot de GR-RHCA. Ook deze wijziging dient in de
gemeenschappelijke regeling te worden verwerkt.
Beoogd resultaat
Het in lijn brengen van de inhoud van de GR-RHCA met gewijzigde regelgeving en gewijzigde
omstandigheden.

Argumenten
3.1 Er zijn geen bevoegdheden van de gemeenteraad en de burgemeester in het geding
Door een gewijzigde rolverdeling tussen raad, college en burgemeester als gevolg van het
dualisme en de wijzigingen in wetgeving naar aanleiding daarvan, zijn er geen bevoegdheden
van raad en burgemeester meer die binnen de GR-RHCA worden uitgeoefend. Omdat de
regeling is aangegaan door raad, college en burgemeester, moeten alle drie bestuursorganen
instemmen met de omvorming van de regeling van een gemengde naar een collegeregeling,
waarbij raad en burgemeester uit de regeling treden.
3.2 De raad moet toestemming verlenen
Nadat alle bestuursorganen hebben besloten tot omvorming van de regeling, besluit het
college als bevoegd bestuursorgaan tot aanpassing van de regeling. Op grond van artikel 1,
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet hiervoor toestemming worden
gevraagd van de raad.
3.3 De Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd
De wijziging als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen hebben onder
andere betrekking op de wijzigingen in de bevoegdheden van het bestuur en planning &
controlafspraken. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting van de wijzigingen
in de gemeenschappelijke regeling.
3.4 Actualisering aan de toetreding van de gemeente Texel
De gemeente Texel is per 1 januari 2016 toegetreden.
3.5 Redactionele aanpassingen
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal redactionele verbeteringen door te
voeren.
Kanttekeningen
Geen.
Communicatie
Het college informeert het RHCA na besluitvorming.
Participatie (Interactief werken)
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Vervolgstappen
-

-

Voor het omvormen van de gemengde regeling (raad, college en burgemeester) naar een
regeling tussen alleen de colleges, is het noodzakelijk dat naast de raden ook de burgemeesters
besluiten tot uittreding. Ook de burgemeester zal zodoende formeel moeten besluiten tot
uittreding.
Daarnaast is voor het wijzigen van de regeling door de colleges op de overige punten
toestemming van de raad vereist. Immers, op grond van artikel 1, tweede lid Wgr kan het college
slechts overgaan tot het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling na verkregen
toestemming van de gemeenteraad. De raad kan die toestemming slechts onthouden wegens
strijd met het recht of het algemeen belang. Na besluitvorming door raad en burgemeester, kan
het college vervolgens pas definitief besluiten tot wijziging van de regeling.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Tekst 4e wijziging GR-RHCA.

Bijlagen ter informatie
2.

Brief RHCA d.d. 14 februari 2018, dir201802.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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L.A.M. Kompier
burgemeester
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Wijzigen gemeenschappelijk regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2018, nummer 22;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Archiefwet en
de gemeenschappelijke regeling RHCA;

b e s l u i t:

1.
2.
3.

akkoord te gaan met het voorstel om de huidige GR-RHCA te wijzigen van een gemengde
regeling in een collegeregeling;
als bestuursorgaan gemeenteraad uit deze GR-RHCA te treden;
als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het
wijzigen van de GR-RHCA per 1 juli 2018, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2018.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf
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