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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: 6e wijziging tekst GR RHCA; ·tekstuele aanpassing 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar (hierna GR RHCA).

Voorgesteld besluit

Het college toestemming te verlenen  om in te stemmen met de, door het Algemeen 
Bestuur op 10 november jl. voorgestelde, zesde wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA).

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Bij besluit van 10 november  jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) besloten om aan haar 
deelnemers ter besluitvorming een wijziging van de regeling voor te leggen. Ons college 
heeft onder voorbehoud van toestemming besloten in te stemmen met de wijziging. Aan uw 
raad wordt voorgesteld ons college hiervoor toestemming te verlenen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Sinds de vierde wijziging van 1 juli 2018 is de GR RHCA een collegeregeling.
Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen 
colleges van burgemeester en wethouders niet overgaan tot het wijzigen van de regelingen 
zonder dat hiervoor toestemming is verkregen van de gemeenteraden. De raad kan zijn 
toestemming alleen onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

De voorgestelde zesde wijziging voor de GR RHCA is aangeboden op 13-12-2021 en is 
besproken in de AB vergadering het bestuur van de GR van 10 november 2021. De wijziging
is een het gevolg van de fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Naast de 
hiervoor benodigde wijzigingen worden nog enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd 
in de tekst. Het betreft tekstuele wijzigingen die géén invloed hebben op de financiën van de 
gemeente.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Gelet op bovengenoemde redenen welke grotendeels volgen uit wetgeving of regionale
afspraken heeft het college geen alternatieven overwogen.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Het concept voorstel tot wijziging van de regeling is besproken in de Algemeen 
Bestuursvergadering van de GR RHCA van 10 november 2021, waarbij is besloten de 
stukken voor te leggen aan de colleges.

RISICO’S 
N.v.t.
 .
FINANCIËN 
N.v.t.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

PARTICIPATIE
N.v.t.
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Na besluitvorming door de raad wordt het algemeen bestuur van de GR RHCA hierover per 
brief geïnformeerd.
Als voldaan wordt aan het quotum genoemd in artikel 33.1 van de GR RHCA, zal de 
definitieve
besluitvorming in het AB van de GR RHCA zal plaatsvinden in de vergadering van 13 juli 
2022.

BIJLAGEN
1. Begeleidend schrijven bestuur GR RHCA
2. Voorgestelde wijzigingen tekst (was-wordt) en toelichting
3. Ontwerp-tekst 6e wijziging
4. Raadsbesluit
5. Brief aan GR RHCA

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Gemeenschappelijke Regeling

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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