
 

Agendapunt : 18. 
Voorstelnummer : 06-051 
Raadsvergadering : 25 juni 2015 
Naam opsteller : Annet Westerbeek 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : Odille Rasch 
Zaaknummer : BB15.00255 
Registratienummer : RAAD150052 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Derde tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar (RHCA) 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Instemmen met derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

RHCA 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De gemeente Bergen maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA.  
Op 1 januari 2015 zijn  de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-de Rijp tot de nieuwe 
gemeente Alkmaar gefuseerd.  
Op grond van artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) moeten de 
besturen van de gemeenschappelijke regelingen waar deze gemeenten aan deelnemen 
binnen zes maanden na de herindeling hun gemeenschappelijke regeling wijzigen in 
verband met het formeel uittreden van de hiervoor genoemde gemeenten.  
In de raadscommissie van 4 juni jl. is melding gemaakt van nagekomen wijzigingen 
(punt 4b en punt 5).  
De gemaakte opmerking in deze raadscommissie over de foutieve datum in de 
slotbepaling is opgenomen in dit gewijzigde raadsvoorstel en –besluit (punt 6). 
 
De wijziging die hier uit voortvloeit is:  
1. In de aanhef vervallen de gemeenten: “Graft-de Rijp” en “Schermer”. 
2. Het aantal leden van het dagelijks bestuur, zoals genoemd in artikel 11 lid 1, wordt 

teruggebracht van vier naar drie leden. 
3. Verwijzingen via schakelbepalingen naar de Gemeentewet vervallen, die bepalingen 

zijn nu in de Wgr zelf opgenomen (artikel13, lid 4; artikel 19, lid 2.) 
4. a. De datum 15 juli, zoals genoemd in artikel 25 lid 5, wordt veranderd in 1 augustus. 

b. Artikel 25, lid 2 wordt:  "Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerpbegroting 
op, inclusief meerjarenraming en toelichting, voor het volgende boekjaar. Het 
dagelijks bestuur zendt deze voor 15 april en ten minste acht weken voordat zij aan 
het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemers". 

5. Artikel 23 wordt  "Financieel beheer": 
Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot: 

a. de organisatie van de administratie en het kasbeheer; 
b. de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding. 

De bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) zijn van overeenkomstige toepassing." 

6. In artikel 36, punt 3 staat: Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2003. Dit moet 1 
juli 2015 zijn.  
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7. 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 de gemeenschappelijke regeling 
gewijzigd worden in verband met het uittreden van de betreffende gemeenten. 

 
8. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 raadsbevoegdheid 
 
9. 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 
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling kan een wijziging doorgevoerd worden 
indien tenminste tweederde van het aantal deelnemers besluit op voorstel van het 
Algemeen Bestuur van het RHCA. 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

Burgerparticipatie: nee  
 
Externe communicatie: nee 
 
Extern overleg gevoerd met: niet van toepassing.Niet van toepassing 
 
10. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
 
11. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Het college heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling reeds op de hoogte 
gesteld. Dit moest vóór 1 juni jl. omdat de wijziging uiterlijk per 1 juli 2015 in moet gaan 
(een half jaar na de fusie).  

 
12. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen investeringen gemoeid met dit voorstel. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
Nee 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
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13. 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. Raadsbesluit (RAAD150052) 
2. Verzoek bestuur gemeenschappelijke regeling RHCA d.d. 13-4-2015 (brief 

15ip.03304) 
3. Concept Gemeenschappelijke Regeling, waarbij nog een aantal wijzigingen moet 

worden doorgevoerd (15.B001911) 
 
Bergen, 16 juni 2015 
 
College van Bergen 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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