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Bevestigen van besluit tot de 3e tekstwijziging van de GR.  
 
O.00000143 
uitgaand 

Afdeling : Interne Dienstverlening Ons kenmerk : 15UIT02701 
Onderdeel : Systemen en Informatie Zaaknummer : BB15.00255 
Contactpersoon : Annet Westerbeek Uw brief van : 13 april 2015 
Telefoonnummer : (072) 888 00 00 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum : 18 mei 2015 
      
   
Onderwerp : Derde tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeling RHCA 
 
 
Geachte heer Post, 
 
Door de fusie van de gemeente Alkmaar met de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer, dient 
de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling te worden gewijzigd. De  gemeente Bergen is 
in principe akkoord met deze derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Het 
besluit wordt op 25 juni a.s. voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Verzoek aanpassing  
Door de fusie van de deelnemende gemeenten Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer is een 
wijziging noodzakelijk. De gemeente “Graft-de Rijp” en “Schermer” vervallen in de aanhef 
van de regeling. Ook de voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van het aanpassen van de  
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn meegenomen in ons besluit.  In uw brief van 
13 april jl.  heeft u verzocht om een besluit te nemen waarin de noodzakelijke 
tekstwijzigingen zijn opgenomen. 
 
Deadline 1 juni 
Alhoewel het besluit niet op tijd wordt genomen om aan jullie deadline van 1 juni te voldoen, 
delen wij mee dat ongetwijfeld wordt ingestemd met het wijzigingsbesluit, aangezien het 
alleen een kleine tekstuele aanpassingen betreft. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Annet Westerbeek, senior medewerker van 
het onderdeel Systemen en Informatie via telefoonnummer (072) 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 15UIT02701 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
H.G.T. Brouwer drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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