BIJLAGE 4:
TOELICHTING OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM
ALKMAAR, TEVENS BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 29, LID 2 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING RHC ALKMAAR

Inleiding
De voorliggende gemeenschappelijke regeling voorziet vanaf 2003 in de voorzetting van de
activiteiten van het Regionaal Archief Noord-Kennemerland, ressorterend onder het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK).
In dit samenwerkingsverband participeerden als deelnemers de gemeenten in NoordKennemerland. Een aantal gemeenten in de Kop van Noord-Holland en waterschappen (per 1
januari 2003 gefuseerd tot Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) maakten gebruik
van de diensten van het Regionaal Archief op contractbasis.
De keuze voor een verzelfstandiging vloeide voort enerzijds uit organisatieontwikkelingen
binnen het SNK, anderzijds uit de wens om alle participanten als volwaardig deelnemer te
betrekken bij de ombouw naar een regionaal historisch centrum.

Rechtsvorm

Bij de regeling wordt ex artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een openbaar
lichaam ingesteld met volledige rechtspersoonlijkheid.
Naam

De keuze van de naam hangt samen met de gesignaleerde ontwikkelingen in archiefland. De
toevoeging refereert aan de plaats van vestiging.
Taak

De basistaken vloeien primair voort uit het bepaalde in de Archiefwet 1995.
Algemeen bestuur

Het Algemeen bestuur bestaat uit 10 leden. Door het college van burgemeester en wethouders
van iedere deelnemende gemeente wordt één lid aangewezen uit hun midden.
In de regeling kunnen geen dwingende bepalingen worden opgenomen over de hoedanigheid
van deze leden. Dit raakt de keuzevrijheid van de deelnemers. Echter gezien de aard van de
regeling verdient het aanbeveling dat de verantwoordelijke portefeuillehouders worden
aangewezen.
Dagelijks bestuur en voorzitter

Gekozen wordt voor een compact Dagelijks bestuur, bestaande uit drie leden, inclusief de
voorzitter.
Deze leden worden aangewezen door en vanuit het Algemeen bestuur.
Ook hier geldt dat geen dwingende bepalingen kunnen worden opgenomen over deze
aanwijzing.
Niettemin is in het organisatieplan geaccordeerd dat het voorzitterschap wordt vervuld door de
vertegenwoordiger van de gemeente Alkmaar.

Stemverhouding

In het algemeen bestuur is sprake van een gewogen stemverhouding. Daarbij is gekozen voor
een bandbreedte van één stem per 10.000 inwoners.
In het dagelijks bestuur heeft ieder lid één stem.
Bevoegdheden

In de aansturing wordt aansluiting gezocht bij het duale stelsel van gemeentebestuur. Dit
betekent voor het algemeen bestuur een kaderstellende, budgetterende en controlerende rol.
Hiermee verandert tevens de rol van het dagelijks bestuur, waarbij met name sprake is van een
versterkte verantwoordingsplicht richting algemeen bestuur.
Vaststelling bijdragen

De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar wordt bekostigd door
de deelnemende gemeenten een vaste bijdrage per jaar in rekening te brengen.
De gemeentelijke bijdrage voor 2021 is bepaald op € 4,59 per inwoner. In verband met
specifieke overwegingen, wijken de bijdragen voor de gemeente Alkmaar en Heerhugowaard
hiervan af. De bijdrage voor Alkmaar bedraagt voor 2020 € 9,43 per inwoner; die voor
Heerhugowaard € 3,93 per inwoner.
Indien zich wijzigingen in de begroting voordoen, worden deze op basis van een vast bedrag per
inwoner op de vastgestelde gemeentelijke bijdrage verwerkt (hierbij wordt dus geen rekening
gehouden met de afwijkende bijdragen van Alkmaar en Heerhugowaard).

Gemeentelijke bijdragen 2021
Gemeente

Aantal inwoners

Gemeentelijke

Bijdrage

per 01-01-2020

bijdrage

per gemeente

per inwoner

2021

Alkmaar

109.444

€ 9,43

€ 1.032.057

Bergen

29.844

€ 4,59

€ 136.984

Castricum

35.988

€ 4,59

€ 165.185

Den Helder

56.305

€ 4,59

€ 258.440

Heerhugowaard

57.592

€ 3,93

€ 226.337

Heiloo

23.974

€ 4,59

€ 110.041

Hollands Kroon

48.434

€ 4,59

€ 222.312

Langedijk

28.157

€ 4,59

€ 129.241

Schagen

46.482

€ 4,59

€ 213.352

Texel

13.573

€ 4,59

€ 62.300

Totalen

449.793

€ 2.556.248

