Raadsvoorstel

Raadsvergadering van
Agendanummer
Portefeuillehouder
Opsteller
B&W-besluit datum
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

20 april 2021
6
J. Nieuwenhuizen
C.H. Ruigrok
23 februari 2021
5de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (GR-RHCA)
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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? ☒ Nee
Gevraagde beslissing(en)
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het wijzigen van de GRRHCA per 1 juli 2021, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.
Inleiding
Het algemeen bestuur van het RHCA heeft in haar vergadering van 25 november 2020 besloten om
een voorstel tot 5de wijziging van de GR-RHCA voor te leggen aan de colleges ter besluitvorming.
De voornaamste wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie
ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele
redactionele verbeteringen door te voeren in de tekst en een aanpassing naar aanleiding van een
eerder genomen besluit omtrent het betalingsritme van de gemeentelijke bedragen.
Als tweederde van het aantal deelnemende gemeenten akkoord gaat, is de wijziging van de regeling
definitief. Streefdatum is dit voor 1 juli 2021 af te ronden.
Beoogd resultaat
Het in lijn brengen van de inhoud van de GR-RHCA met gewijzigde regelgeving en gewijzigde
omstandigheden.
Argumenten
1.1 de raad moet toestemming verlenen
Op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet hiervoor
toestemming worden gevraagd van de raad. De raad kan de toestemming slechts onthouden
wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
1.2 wijzigingen n.a.v. invoering Wnra en redactionele verbeteringen
Als gevolg van de invoering van de Wnra is er een aantal wijzigingen doorgevoerd en is er
tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele verbeteringen door te
voeren alsmede een aanpassing van het betalingsritme van de gemeentelijke bijdragen.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Het dagelijks bestuur van het RHCA zal na definitieve besluitvorming geïnformeerd worden.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Preventief toezicht
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
Na de verkregen toestemming van de raad kan het college van burgemeester en wethouders pas
definitief besluiten tot wijzigen van de regeling.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1

Tekst 5de wijziging GR-RHCA.

Bijlagen ter informatie
1

Brief RHCA van 15 januari 2021 met overige bijlagen over de 5 de wijziging GR-RHCA.
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5de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (GR-RHCA)

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2021, nummer 28;
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:
het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het wijzigen van de GRRHCA per 1 juli 2021, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2021.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

