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Vierde tekstw'rjziging Gemeenschappelijke Regelin g

Geachte leden van de raad en het college,
Hierbij vragen wij u in te stemmen met het in bijlage 1 genoemde voorsteltot aanpassing van
de tekst van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
(RHCA). De tekstwijziging is noodzakelijk in verband met de eerdere toetreding van de
gemeente Texel en de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
De gemeenschappelijke regeling RHCA is een gemengde regeling, die 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. Vandaar dat wordt
voorgesteld om de regeling 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 die per 1 januari2015 in werking is getreden. Naast de
hiervoor genoemde wijzing van gemengde naar collegeregeling, moet de regeling als gevolg
van de wetswijziging op diverse andere plaatsen worden aangepast.
Daarnaast is de gemeente Texel per 1 januari 2016 toegetreden tot de gemeenschappelijke
regeling. Ook deze wijziging dient in de tekst te worden venruerkt. Tot slot is van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele redactionele verbeteringen door te voeren in de
tekst.
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Graag ontvangen wij voor 15 juni 2018 van u een bevestiging van het besluit, zodat de
tekstwijziging per l juli 2018 in kan gaan.
Namens het Algemeen Bestuur,

P.M. Bruinooge,

P.J
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Biilaqen:
1. Nota Voorstel tekstwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA.
2. Concepttekst Gemeenschappelijke Regeling RHCA na vierde tekstwijziging.
3. Tekst huidige Gemeenschappelijke Regeling RHCA na derde tekstwijziging.

