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Registratienummer: 
 

RVO12.0186 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Facilitair Bedrijf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Concept voorstel tot eerste wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar  

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

K.M. Atema 
(0223) 67 8330 
k.atema@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vaststellen eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar 

 
Gevraagd besluit: 
Conform het daartoe strekkende verzoek vast te stellen de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
 
Publiekssamenvatting 
Aanleiding van dit raadsvoorstel is de bestuurlijke en ambtelijke wens om op de schaal van Noord-Holland-
Noord gezamenlijke financiële uitgangspunten vast te stellen met betrekking tot Gemeenschappelijke 
Regelingen. Gemeenschappelijke regelingen staan regelmatig op de bestuurlijke agenda. Kiezen voor sturen op 
afstand brengt met zich mee dat de gemeente de verbonden partijen en de bijbehorende sturingsrelaties 
inzichtelijk maakt. Hoe vindt kaderstelling plaats bij onderwerpen zoals bezuinigingen? Het gezamenlijk 
benoemen en vaststellen van financiële en procesmatige uitgangspunten biedt duidelijkheid en verhoogt de 
transparantie voor de deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regeling.  
 
 
Inleiding 
Het voorstel voor de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar vloeit voort uit de fusie van vier deelnemende gemeenten te weten Anna Paulowna, Niedorp, 
Wieringen en Wieringermeer tot de gemeente Hollands Kroon.  
Ook is verwerkt de eerdere toetreding van de gemeente Den Helder. 
Verder wordt de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden 
in de regeling veranderd en wordt de datum waarop de begroting door het Algemeen bestuur moet worden 
vastgesteld verschoven van 1 juli naar 14 juli. 
Tot slot is een wijziging met betrekking tot toetreding en uittreding opgenomen. 
De betreffende wijzigingen worden geacht met ingang van 1 juli 2012 in werking te treden.  
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Regionale uitgangspunten dragen bij aan duidelijkheid richting de gemeenschappelijke regelingen en 
deelnemende gemeenten. De regelingen weten vooraf welke uitgangspunten van toepassing zijn. Aan de hand 
hiervan kunnen zij hun begroting vorm geven. Voor de raden is het een duidelijk toetsingskader. Bovendien 
maakt het de advisering over begrotingen en jaarrekeningen eenvoudiger. Regionale uitwisseling van adviezen. 
Dit laatste leidt weer tot efficiëntere ambtelijke voorbereiding en minder verschillende zienswijze voor de 
regelingen.  
 
 
Kader 
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Archief Alkmaar. 
 
 
Argumenten 
De wijzigingen zijn uitsluitend van technische aard.  
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Maatschappelijk draagvlak 
De uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling zijn meerdere keren besproken met de deelnemende 
gemeenten. Deze hebben de mogelijkheid gekregen om input te leveren. De uitgangspunten worden dus breed 
gedragen.  
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
Realisatie 
Het besluit tot vaststelling door uw raad wordt door ons college schriftelijk meegedeeld aan het Dagelijks 
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.  
 
 
 
 
Den Helder, 8 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Rasing  
 
 


