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De'de tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeting RHCA 

Geachte raad, geacht college. 

Op 19 december 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/ 
Regionaal Archief ingestemd om een voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling RHCA aan raden en colleges van de deelnemende gemeenten voor te leggen. 

Aanleiding 
Op 1 januari 2015 fuseerden de gemeenten Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer tot de nieuwe 
gemeente Alkmaar. 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. 
Daarnaast stelt het Algemeen Bestuur, naar aanleiding van de Fusie en het daarmee teruglopen van 
het aantal leden van het Algemeen Bestuur, voor om het aantal leden van het Dagelijks Bestuur ook 
terug te brengen. Het voorstel is om het Dagelijks Bestuur per 1 januari 2015 te laten bestaan uit 
drie leden in plaats van vier. 
Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) als hamerstuk afgedaan (kst. 33 597). Belangrijkste redenen om de wet aan te 
passen was dat de Wgr niet goed paste bij de dualisering, het toevoegen van een nieuwe lichte 
samenwerkingsvorm (bedrijfsvoeringsorganisatie) en een betere positie raden. 

Formele procedure 
Voor de wijziging in verband met de herindeling geldt de Wet Arhi, Voor de overige wijzigingen is in 
artikel 33 van de GR RHCA bepaald dat de regeling kan worden gewijzigd indien de raden, de 
burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van tenminste tweederde van het 
aantal deelnemers hiertoe besluiten. Het Algemeen Bestuur dient op grond van artikel 33 lid 2 van 
de regeling een daartoe strekkend voorstel aan de deelnemers te doen. De wijziging treedt in 
werking op een in het besluit tot wijziging op te nemen datum (artikel 33, lid 3 van de regeling). 
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Door te voeren wijzigingen 
De wijzigingen die worden voorgesteld betreffen: 

Wijziging gemeentenamen in aanhef: Graft-de Rijp en Schermer vervallen. 
- In artikel 11, lid 1, wordt het aantal leden van het Dagelijks Bestuur teruggebracht van vier 

naar drie. 
Verwijzingen via schakelbepalingen naar de gemeentewet vervallen, die bepalingen zijn nu 
in de Wgr zelf opgenomen {artikel 13, lid 4; artikel 19, lid 2; artikel 23). 

- De datum 15 juli, zoals genoemd in artikel 25. lid 5, wordt veranderd in 1 augustus. 

Bij de artikelen is ook een toelichting gevoegd. 

Gewenste besluitvorming 
Het voorstel zoals dat voorgelegd wordt aan raden en colleges is bijgevoegd. Wij verzoeken u het 
voorstel te agenderen in uw raad en uw college ter besluitvorming. De ondertekende besluiten kunt 
u retour zenden aan het Regionaal Archief Alkmaar. Als bijlage is bijgevoegd een vergelijking tussen 
de huidige tekst van de betreffende artikelen en de voorgestelde tekst. Tevens is als bijlage 
toegevoegd de Gemeenschappelijke Regeling RHCA zoals die zou luiden na de tekstwijziging. 

De stukken worden alleen digitaal aangeboden aan het algemene adres van gemeenten alsmede naar 
de griffies verzonden. Mocht uw gemeente liever een papieren versie van de stukken ontvangen, dan 
verzoeken wij u dat aan te geven. 

Graag ontvangen wij vóór 1 juni 2015 van u een bevestiging van het besluit, zodat de tekstwijziging 
per 1 juli 2015 in kan gaan. 
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Bijlagen: 
1. Conceptvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA. 
2. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling RHCA na derde tekstwijziging. 
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