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Voorstel tot het goedkeuren van de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Publiekssamenvatting:
Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in zijn vergadering
van 25 november 2020 besloten om een voorstel tot 5e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
RHCA voor te leggen ter goedkeuring. De wijziging van de regeling is noodzakelijk vanwege de invoering
van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).

Geadviseerd besluit
1. Het college vraagt de gemeenteraad aan hem toestemming te verlenen om in te stemmen met de
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

2. Nadat de raad toestemming heeft verleend, kan het college definitief besluiten in te stemmen met de
wijziging van de GR.

Bijlagen
1. RRB advies 5e wijziging GR RHCA zaaknummer 2021-016941
Niet digitale bijlagen
Nee, er zijn geen andere bijlagen.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
Het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft in zijn
vergadering van 25 november 2020 besloten om een voorstel tot 5e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling RHCA voor te leggen aan de colleges ter besluitvorming. Hoewel de
Gemeenschappelijke Regeling RHCA een collegeregeling is, moet op grond van artikel 1, lid 2 van de
Wet Gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraad toestemming geven voor deze wijziging.
De directe aanleiding voor deze wijziging is de invoering van de Wet Normalisatie Rechtspositie
Ambtenaren (WNRA). In de regeling werden termen gebruikt als "benoeming, schorsing en ontslag"
die worden gewijzigd in "aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomst".
Doelen en resultaten
Zorgen dat de Gemeenschappelijke Regeling RHCA voldoet aan de Wet Normalisatie Rechtspositie
Ambtenaren (WNRA).
Kaders en omstandigheden
Wet Gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Archiefwet artikel 32 lid 3, en de
Gemeenschappelijke Regeling RHCA.
Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke
regeling die wordt gevormd door 10 gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen,
Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel).
Het Regionaal Archief voert de archiefwettelijke taken uit voor de aangesloten gemeenten.
Argumenten en alternatieven
De toestemming kan worden verleend omdat het om relatief kleine, redactionele wijzigingen gaat die
noodzakelijk waren omdat de WNRA is gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is de verwijzing naar de
Ambtenarenwet 1929, die wordt gewijzigd in Ambenarenwet 2017. Als twee derde van de
deelnemende gemeenten akkoord gaat met de wijziging, treedt deze in werking. Den Helder zou
kunnen kiezen geen toestemming te verlenen. Dit zal de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling niet tegenhouden.
Bestuurlijke vernieuwing
In deze 5e tekstwijziging is bestuurlijke vernieuwing niet van toepassing.
Het voorstel valt niet onder de uitzonderingsbepalingen die zijn genoemd in de
Referendumverordening 2012 en is dus referendabel.
Duurzaamheid
In deze 5e tekstwijziging is duurzaamheid niet van toepassing.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.
Uitvoering en planning
Stap 1:
1. Het college besluit voornemens te zijn de GR te wijzigingen.
2. Het college vraagt de gemeenteraad aan hem toestemming te verlenen om in te stemmen met
de wijziging van de GR.
Stap 2:
 Nadat de raad toestemming heeft verleend, kan het college definitief besluiten in te stemmen
met de wijziging van de GR.
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Dit voorstel wordt na behandeling in de RRN van 3 juni behandeld in de raadsvergadering van 14
juni. Hierna wordt het RHCA geïnformeerd en wordt de tekstwijziging door de gemeente Alkmaar
gepubliceerd. De wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. Streefdatum
voor afronding is 1 juli 2021.
Communicatie
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over
de wijziging. Elke gemeente zal het algemeen bestuur van het RHCA per brief informeren over de
individuele beslissing.

Den Helder, 11 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
R.M. (Robert) Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

14 juni 2021

Besluit nummer

2021-016941

Onderwerp

Voorstel tot het goedkeuren van de vijfde wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 11
mei 2021,

besluit:
1. Het college vraagt de gemeenteraad aan hem toestemming te verlenen om in te stemmen met de
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

2. Nadat de raad toestemming heeft verleend, kan het college definitief besluiten in te stemmen met
de wijziging van de GR.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 juni 2021
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