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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 registratienr.: 15.008151 

12 mei 2015 

B. Brons 

0224 – 210 425  

wijziging gemeenschappelijke regeling 

Domein Burger en Bestuur 

15.008900 

 

 

Samenvatting 

De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar (RHCA). Voor u ligt de 3de wijziging van deze GR. De wijzigingen zijn het gevolg van 

de gemeentelijke fusies die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden onder de deelnemers van 

de GR en de doorgevoerde wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Vaststellen van de 3de  wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling RHCA 

inhoudende: 

 In de aanhef vervallen de gemeenten: "Graft-de Rijp" en "Schermer". 

 Het aantal leden van het dagelijks bestuur, zoals genoemd in Artikel 11 lid 1, wordt 

teruggebracht van vier naar drie leden. 

 Verwijzingen via schakelbepalingen naar de gemeentewet vervallen, die bepalingen zijn 

nu in de Wgr zelf opgenomen (art. 13, lid 4; art. 19, lid 2; art. 23). 

 In artikel 23 wordt de verwijzing naar het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 

vervangen door een verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten (BVV) 

 De in artikel 25, lid genoemde zinsdeel “zes weken” vervangen door “voor 15 april en ten 

minste acht weken”. 

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

 

2. Dit bevestigen aan het RHCA conform bijgevoegde conceptbrief. 

 

Aanleiding 

Op 15 april is het 3de wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke regeling ontvangen.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het Algemeen Bestuur van het RHCA kan de gemeenschappelijke regeling pas wijzigen als tenminste 

tweederde van het aantal deelnemers hiertoe besluiten.  
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Door mede in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen, kan het Algemeen Bestuur de gemeen-

schappelijke regeling actualiseren. 

 

2. Argumenten 

Wijziging artikel 11, lid 1: 

Het aantal leden van het dagelijks bestuur (DB) is bij de oprichting van de GR in 2003 vastgesteld op 4. 

Door gemeentelijke fusies is het aantal leden van de GR in de afgelopen jaren echter teruggelopen 

van 16 naar 9 gemeenten (per 1 januari 2015). 

Elk DB-lid heeft 1 stem, in het Algemeen bestuur (AB) heeft een lid  van de GR een aantal stemmen 

dat gerelateerd is aan de gemeentegrootte. Met de huidige samenstelling van het AB zijn er 

47stemmen, waarbij 24 stemmen dus een meerderheid geeft. Op dit moment zitten er 3 leden in het 

DB die samen 20 stemmen hebben in het AB. Met vier leden in het DB is de kans zeer groot dat de DB-

leden een meerderheid van stemmen hebben in het AB. Om dit te voorkomen stelt het AB voor om 

het aantal leden van de DB terug te brengen naar 3 leden. 

 

Wijziging artikelen13 (lid 4), 19 (lid 2) en 23: 

Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr) als hamerstuk afgedaan. 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 van de raden. In de nieuwe wet Wgr is een aantal 

bepalingen opgenomen, waarvoor eerder via een schakelbepaling werd verwezen naar de 

gemeentewet. Doordat deze nu in de Wgr zijn opgenomen, kunnen de schakelbepalingen vervallen. 

 

Wijziging artikel 23: 

In dit artikel wordt nu verwezen naar de juiste financiële voorschriften. 

 

Wijziging artikel 25, lid 2: 

Op grond van artikel 35 lid 1 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks 

bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 

gemeenschappelijk orgaan de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur 

wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden 

van de deelnemende gemeenten.  

In artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen is de volgende bepaling opgenomen:  

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 

gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. Hoewel hogere wetgeving hier boven lagere regelgeving gaat is dit niet 

in tekst van de gemeenschappelijke regeling geborgd. Uitgangspunt van de recente aanpassing van 

de wet was het beschikbaar hebben van de financiële en beleidsmatige kaders voor de behandeling 

van de gemeentelijke Voorjaarsnota's. 
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Wijziging artikel 25, lid 5: 

Op basis van de genoemde wetswijziging is in artikel 34 opgenomen dat de vastgestelde begroting 

jaarlijks voor 1 augustus aan gedeputeerde staten en de raden moet worden verzonden in plaats van 

15 juli. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

1. E-mail van het RHCA van 15 april 2015 

2. E-mail van het RHCA van  2 juni 2015 

3. Conceptbrief aan het RHCA. 
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De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de 

gemeente Schagen 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015, nr. ;  

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d.10 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de 

Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling RHCA  

 

besluit: 

1. Vaststellen van de 3de  wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling RHCA 

inhoudende: 

 In de aanhef vervallen de gemeenten: "Graft-de Rijp" en "Schermer". 

 Het aantal leden van het dagelijks bestuur, zoals genoemd in Artikel 11 lid 1, wordt 

teruggebracht van vier naar drie leden. 

 Verwijzingen via schakelbepalingen naar de gemeentewet vervallen, die bepalingen zijn 

nu in de Wgr zelf opgenomen (art. 13, lid 4; art. 19, lid 2; art. 23). 

 In artikel 23 wordt de verwijzing naar het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 

vervangen door een verwijzing naar het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten (BVV) 

 De in artikel 25, lid genoemde zinsdeel “zes weken” vervangen door “voor 15 april en ten 

minste acht weken”. 

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

 

2. Dit bevestigen aan het RHCA conform bijgevoegde conceptbrief. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2015. 

 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


