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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Omzetten van gemengde regeling naar collegeregeling van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar (RHCA) en 4e tekstwijziging per 1 juli 2018. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
 

1. Als bestuursorgaan ‘gemeenteraad’ uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) te treden; 

2. Als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders toestemming te 
geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling per 1 juli 2018, 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 31 mei 2018 
Zaaknummer : BB18.00076 
Voorstelnummer : RAAD180014 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : - 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : DIV 
Opsteller(s) : Annet Westerbeek 
Telefoonnummer : 088 909 7292 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een 
gemengde regeling, die in 2003 is aangegaan door de raden, de colleges en de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Sinds de invoering van het dualisme heeft 
er een wijziging van de verdeling van de bevoegdheden tussen de bestuursorganen binnen 
gemeenten plaatsgevonden. Tot lange tijd waren de gemeenschappelijke regelingen hierop 
uitgezonderd. Vandaar dat wordt voorgesteld om de regeling nu om te vormen van een 
gemengde regeling (raad, college en burgemeester) naar een regeling tussen alleen de 
colleges van de deelnemende gemeenten.  
Directe aanleiding voor deze voorgestelde wijziging is de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (WGR) die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Op 
grond van artikel 1 kunnen colleges, raden en burgemeester de regeling omzetten. De raad 
kan controle blijven uitoefenen middels art 169 Gemeentewet. Naast de hiervoor genoemde 
wijzing van gemengde naar collegeregeling, moet de regeling als gevolg van de 
wetswijziging op diverse andere plaatsen worden aangepast.  
 
De 4e tekstwijziging voor de GR RHCA is eerder voorgelegd aan de deelnemende 
gemeenten in 2016. Het voorstel is toen van de agenda van het AB RHCA gehaald op 
verzoek van andere gemeenten (waaronder Heerhugowaard) omdat deze de tekst niet goed 
genoeg vond aansluiten bij de nieuwe WGR. De nieuwe tekst heeft enige tijd op zich laten 
wachten. De laatste vastgestelde tekstwijziging voor de GR RHCA vond plaats op 4 
december 2014 (net voor de wijziging van de WGR). 
 
Tot slot is de gemeente Texel per 1 januari 2016 toegetreden tot de gemeenschappelijke 
regeling. Ook deze wijziging dient in de gemeenschappelijke regeling te worden verwerkt. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 

Akkoord gaat met het voorgestelde besluit. 
 
2 KEUZERUIMTE 
 

Sinds de wijziging van de wet op de gemeenschappelijke regelingen in 2015 en de 
toetreding van de gemeente Texel per 1-1-2016 zijn de juristen van het dagelijks bestuur van 
de gemeenschappelijke regeling - in overleg met de deelnemende gemeenten – bezig 
geweest om de regeling zodanig aan te passen, dat deze weer voldoet. 
Het resultaat is de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het is noodzakelijk om 
de wetgeving actueel te houden. 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma:  
N.v.t. 
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2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 

- Raadsvoorstel instelling Gemeenschappelijke regeling RHCA d.d. 27-5-2003, nr. 
 03-0005051 en de daarbij horende wijzigingen van uit 2012, 2013 en 2015. 

 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 

- Wet gemeenschappelijke regelingen 
- Archiefwet 1995 

 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 

 
Door een andere rolverdeling tussen raad, college en burgemeester als gevolg van het 
dualisme en de wijzigingen in wetgeving naar aanleiding daarvan, zijn er geen 
bevoegdheden van raad en burgemeester meer die binnen de gemeenschappelijke regeling 
RHCA worden uitgeoefend. 
Omdat de regeling is aangegaan door raad, college en burgemeester, moeten alle drie 
bestuursorganen instemmen met de omvorming van de regeling van een gemengde naar 
een collegeregeling, waarbij raad en burgemeester uit de regeling treden. 
 
Op grond van de Archiefverordening gemeente Bergen 2013 is het college bevoegd gezag 
en zorgdrager voor de archiefbescheiden van het gemeentelijk orgaan voor zover deze niet 
zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het is mede daarom ook logisch de regeling 
nu om te vormen naar een collegeregeling. 

 
Nadat alle bestuursorganen hebben besloten tot omvorming van de regeling, besluit het 
college als bevoegd bestuursorgaan tot aanpassing van de regeling. Op grond van artikel 1, 
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet hiervoor toestemming worden 
gevraagd van de gemeenteraad en burgemeester. 
 
De wijzigingen als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen hebben 
onder andere betrekking op de wijzigingen in de bevoegdheden van het bestuur en planning 
& control-afspraken. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar de toelichting van de 
wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Ook wordt dit nog verder verduidelijkt in een 
meer algemeen stuk over de gemeenschappelijke regelingen welke nog zal verschijnen. 
 
De gemeente Texel is per 1 januari 2016 toegetreden. 
 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om redactionele verbeteringen door te voeren. 
 
 

 
3.2 Overwegingen van het college 
 
Het omzetten van de regeling betreft een formalisatie van de bevoegdheid voor het college 
met toestemming van gemeenteraad en burgemeester en toestemming om de tekst en 
inhoud van de GR te actualiseren. Hierbij wordt de lijn gevolgd van de wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=03-0005051&V=0&A=ARC/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2015-01-01
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3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 

Bergen, Castricum en Heiloo zijn deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). De portefeuillehouders zijn lid van het 
Algemeen Bestuur. Stukken zijn besproken in de AB vergadering van 5 februari 2018. Er is 
onderling overeenstemming aangaande de onderwerpen. 
De gemeente Uitgeest maakt deel uit van het Noord-Hollands Archief in Haarlem. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
 
Niet van toepassing 
 
 
3.5 Risico’s 
 
Niet van toepassing. 
 
 

3.6 Financiën 
Niet van toepassing 
 
 
3.7 Inkoop 
Niet van toepassing 
 
3.8 Juridische Zaken 
Niet van toepassing 
 
 

3.9 Communicatie 
N.v.t. 
 
3.10 Duurzaamheid 
Niet van toepassing 
 

3.11 Veiligheid 
Niet van toepassing 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
Nadat alle bestuursorganen hebben besloten tot omvorming van de regeling, besluit het 
college als bevoegd bestuursorgaan tot aanpassing van de regeling. Dit is beoogd voor 15 
juni zodat de wijziging kan ingaan per 1 juli 2018. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
- Bijlage 1:  Verzoek tot omvorming en wijziging GR RHCA (18ip.00719) 
- Bijlage 1a:  Besluit omvorming gemeenschappelijke regeling en wijziging GR RHCA 

per 1-7-2018 (18.B000728) 
- Bijlage 1b:  Toelichting wijzigingen tekst GR RHCA (18B.000729) 
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- Bijlage 1c:  Toelichting op de gemeenschappelijke regeling Regionaal historisch 
centrum Alkmaar, teven bijlage als bedoeld in artikel 29, lid 2 van de 
gemeenschappelijke regeling RHC Alkmaar (18.B000730) 

- Bijlage 2 :  Concepttekst GR RHCA na 4e tekstwijziging (18.B000716) 
- Bijlage 3 :  Nota voorstel tekstwijziging GR RHCA (18.B000715) 
- Bijlage 4:  Huidige tekst GR RHCA (18.B000717) 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


