
Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA  
 
Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente  
……………………………. 
 
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 : 
 
 
vast te stellen:   
 
de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA:  
 
1. In de aanhef vervallen de gemeenten:  
 “Anna Paulowna”, “Niedorp”, “Wieringen” en “Wieringermeer” 
2. In de aanhef wordt toegevoegd: “Hollands Kroon” en “Den Helder”. 
 
Hoofdstuk 4: 
- Artikel 22 komt te luiden: 

Artikel 22 
Het Dagelijks Bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de 
Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie en de bezoldiging van de medewerkers van het RHC Alkmaar. 

 
Hoofdstuk 5: 
- In artikel 25, lid 1 wordt “uiterlijk 1 juli” vervangen door “uiterlijk 14 juli”.  

 
 
Hoofdstuk 7: 
- Artikel 31, lid 3 komt te luiden: 

De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin het besluit tot toetreding 
genomen is.  

- Artikel 32, lid 3 komt te luiden: 
De uittreding vindt eerst plaats met ingang van 1 januari volgend op het jaar waarin het besluit tot 
uittreding is genomen. 

- Artikel 33, lid 3 komt te luiden: 
 Een wijziging treedt in werking op een in het besluit tot wijziging op te nemen datum. 
 
Hoofdstuk 8: 
- De nummering van de artikelen wordt aangepast van 1 tot en met 5. 

 
 
 
 
 
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2012.  
 
 



Aldus besloten, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,  
 
het college van burgemeester en wethouders van ………………………………………………. 
 
d.d. …………………………………  
 
 
 
 
 
Burgemeester,     Secretaris, 
 
 
 
 
de raad van de gemeente ………………………………………. 
 
d.d. ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester,    Griffier.  



Toelichting op de artikelen. 
 
Aanhef: 

• Op 1 januari 2012 fuseerden de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer 
tot de gemeente Hollands Kroon. De eerdere toetreding van Den Helder was nog niet verwerkt in de 
GR. 

 
Hoofdstuk 4. 

• Het Algemeen Bestuur stelt de rechtspositieregeling en de bezoldiging van het personeel vast. De 
wijzigingsvoorstellen (overeenkomstig de LOGA adviezen) kunnen na wijziging van dit artikel 
worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Dit is in lijn met de situatie in de gemeenten, 
waarbij het college van burgemeester en wethouders de wijzigingsvoorstellen vaststelt. 

 
Hoofdstuk 5. 

• Artikel 34, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt ten aanzien van 
gemeenschappelijke regelingen dat de begroting uiterlijk 15 juli voorafgaand aan het jaar waarop 
de begroting betrekking heeft, toegezonden dient te worden aan het College van Gedeputeerde 
Staten. Met dit artikel wordt de vaststelling van de begroting iets opgerekt binnen de wettelijke 
bepalingen.  

 
Hoofdstuk 7. 

• In 2006 is het goedkeuringsrecht van edeputeerde Staten ten aanzien van intergemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen komen te vervallen, hetgeen tevens geldt voor de provinciale 
registers. Daarmee vervalt dus de goedkeuring door Gedeputeerde Staten en inschrijving in het 
provinciaal register zoals genoemd in lid 3 van de artikelen 31, 32 en 33. 

• Datum inwerkingtreding. 
 
Hoofdstuk 8. 

• In de nummering was een fout geslopen, die hiermee hersteld kan worden. 
 



Gemeenschappelijke regeling RHCA – vergelijking (inhoudelijke) wijzigingen van het voorstel tot de 1e wijziging 
 

Huidige versie Wijzigingsvoorstellen 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM 
ALKMAAR 
 
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters 
van de gemeenten Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, 
Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schagen, Schermer, 
Wieringen, Wieringermeer en Zijpe ieder voor zover het hun bevoegdheden 
betreft; 
 
gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
Archiefwet 1995; 
 
 
b e s 1 u i t e n 
 
 
(….) 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM 
ALKMAAR 
 
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters 
van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-De Rijp, 
Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen, 
Schermer en Zijpe ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; 
 
gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
Archiefwet 1995; 
 
 
b e s 1 u i t e n 
 
 
(….) 

 
Artikel 22: Rechtspositie 
 
Het Algemeen Bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 
en 134 van de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie en de bezoldiging van de 
medewerkers van het RHC Alkmaar. 
 

 
Artikel 22: Rechtspositie 
 
Het Dagelijks Bestuur regelt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 
en 134 van de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie en de bezoldiging van de 
medewerkers van het RHC Alkmaar. 
 

Artikel 25: Begroting 
 
1 . De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze 

geldt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 
 

Artikel 25: Begroting 
 
1 . De begroting wordt uiterlijk 14 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor 

deze geldt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 



Artikel 31: Toetreding 
(…) 
3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die 

waarin het door gedeputeerde staten goedgekeurde besluit tot toetreding 
is opgenomen in het provinciaal register als bedoeld in artikel 27 lid 2 van 
de wet. 

 
Artikel 32: Uittreding 
(…) 
3. De uittreding vindt eerst plaats met ingang van 1 januari volgend op het 

jaar waarin het besluit tot uittreding is goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten en is ingeschreven in het provinciaal register als bedoeld in artikel 
27 lid 2 van de wet. 

 
Artikel 33: Wijziging 
(…) 
3. Een wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op 

die waarin het besluit tot wijziging door Gedeputeerde Staten is 
goedgekeurd en is ingeschreven in het provinciaal register als bedoeld in 
artikel 27 lid 2 van de wet. 

 

Artikel 31: Toetreding 
(…) 
3. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die 

waarin het besluit tot toetreding genomen is.  
 

Artikel 32: Uittreding 
(…) 
3. De uittreding vindt eerst plaats met ingang van 1 januari volgend op het 

jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen. 
 
Artikel 33: Wijziging 
(…) 
3. Een wijziging treedt in werking op een in het besluit tot wijziging op te 

nemen datum. 
 

Artikel 35 
 
1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van 

deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten 
en het bestuur van het RHC Alkmaar worden beslist door een 
geschillencommissie; 

 
1. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in 

onderling overleg tussen partijen worden benoemd; 
 

2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de 
bemiddeling ingeroepen van gedeputeerde staten; 
 

Artikel 35 
 
1. Geschillen omtrent de toepassing van deze regeling tussen besturen van 

deelnemende gemeenten of tussen besturen van één of meer gemeenten 
en het bestuur van het RHC Alkmaar worden beslist door een 
geschillencommissie; 

 
2. De geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen, die in 

onderling overleg tussen partijen worden benoemd; 
 
3. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming, wordt de 

bemiddeling ingeroepen van gedeputeerde staten; 
 



3. De wijze van behandeling van het geschil wordt door de 
geschillencommissie geregeld; 

 
4. De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend 

advies. 
 

 

4. De wijze van behandeling van het geschil wordt door de 
geschillencommissie geregeld; 

 
5.  De geschillencommissie doet haar uitspraak in de vorm van een bindend 

advies. 

 
 
 


