
 
Agendapunt          :     07. 
Voorstelnummer : 02-004 
Raadsvergadering : 7 februari 2013 
Naam opsteller : Hester Mouilleron 
Informatie op te vragen bij : Carla Klein 
Portefeuillehouders : Aletta Hekker 
 
Onderwerp: Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling RHCA 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Instemmen met tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling RHCA 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Gemeente Bergen maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA. Op 1 januari 
2013 fuseren de gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen tot de gemeente Schagen. Het 
Algemeen Bestuur van het RHCA heeft in de vergadering van 17 september 2012 al ingestemd 
met de tekstwijziging waarin de gemeenten Zijpe en Harenkarspel in de aanhef van de 
Gemeenschappelijke Regeling vervallen. 

  
Door te voeren wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA: 
Huidige versie: 
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; 
besluiten (….) 

 
Wijzigingsvoorstel:  
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, 
Langedijk, Schagen en Schermer ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; 

 
Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Archiefwet 1995; 
besluiten (….) 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Archiefwet en de 
Gemeenschappelijke Regeling RHCA moet onze gemeenschappelijke regeling gewijzigd worden 
in verband met het uittreden van de betreffende gemeenten. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Raadsbevoegdheid  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Wij maken deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling en conform artikel 33 van de 
Gemeenschappelijke Regeling kan een wijziging worden doorgevoerd indien tenminste tweederde 
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van het aantal deelnemers besluit op voorstel van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur 
heeft tijdens de vergadering van 17 september 2012 ingestemd met de tekstwijziging. 
 
a. Burgerparticipatie   niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie  niet van toepassing 
 
c. Extern overleg gevoerd met  niet van toepassing 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
niet van toepassing 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Na instemming van de raad en het tekenen van het voorstel treedt de wijziging in werking per 1 
januari 2013 (met terugwerkende kracht). Het RHCA wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van uw 
besluit. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen investeringen gemoeid met dit voorstel. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met dit besluit wordt de noodzakelijke wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling doorgevoerd. 
 
 
Bijlagen:  

1. Overzicht voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke Regeling RHCA 
2. Raadsbesluit 

 
 
 
Bergen, 11 december 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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