
 
BIJLAGE 1:  
TOELICHTING WIJZIGINGEN TEKST GR RHCA (was-wordt-lijst) 
 

Datum : 15 januari 2021 
Betreft  : Aanpassing tekst Gemeenschappelijke Regeling RHCA. 

 
 
Aanhef: 
Dit deel is aangepast aan de actualiteit.  
 
 
Hoofdstuk 1 algemene bepalingen  
Artikel 5, lid 2: punt b wordt aangepast aan de invoering van de Wnra en daaruit volgende 
aanpassing van de Archiefwet. De Archiefwet is op dit punt aangepast en luidt als volgt: 
‘burgemeester en wethouders wijzen de gemeentearchivaris aan. De aanwijzing eindigt van 
rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentearchivaris 
geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.’ 
(Archiefwet artikel 32, lid 3) 
 

Was: Wordt: 

de bevoegdheid van het college om op grond 
van artikel 32 lid 3, van de Archiefwet 1995 de 
gemeentearchivaris te benoemen, te schorsen 
en te ontslaan; 

de bevoegdheid van het college om op grond 
van artikel 32 lid 3, van de Archiefwet 1995 de 
gemeentearchivaris aan te wijzen; 

 
 
Hoofdstuk 3 Bevoegdheden bestuursorganen 
 
Art. 19, lid 1: onder punt d is de tekst aangepast aan de Wnra: 
 

Was: Wordt: 

ambtenaren te benoemen, schorsen en te 
ontslaan; 

tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten; 

 
Art. 19, lid 1: onder punt e: verbeteren van typefout, ‘artikel 16’ wordt ‘artikel 17’: 
 

Was: Wordt: 

te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van het RHC Alkmaar, met 
uitzondering van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 16, 
onder d in de regeling; 

te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van het RHC Alkmaar, met 
uitzondering van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 17, 
onder d in de regeling; 

 
  



Art. 19, lid 2: correctie van foutieve verwijzing: ‘artikel 4’ wordt ‘artikel 4 en 5’. 
 

Was: Wordt: 

Met betrekking tot de uitoefening van de in 
artikel 4 genoemde taken en bevoegdheden 
berusten bij het dagelijks bestuur alle 
bevoegdheden die niet krachtens de regeling 
of de Wgr aan het algemeen bestuur of aan de 
voorzitter zijn opgedragen. 

Met betrekking tot de uitoefening van de in 
artikel 4 en 5 genoemde taken en 
bevoegdheden berusten bij het dagelijks 
bestuur alle bevoegdheden die niet krachtens 
de regeling of de Wgr aan het algemeen 
bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

 
 
Hoofdstuk 4 Personeel en organisatie  
 
Art. 20, lid 2: wordt aangepast aan Wnra: 
 

Was: Wordt: 

Het dagelijks bestuur beslist omtrent 
benoeming, schorsing en ontslag van de 
directeur en kan voor de directeur een 
instructie opstellen. 

Het dagelijks bestuur beslist over het aangaan, 
wijzigen en beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst met de directeur en kan 
voor de directeur een instructie opstellen. 

 
Art. 20, lid 4: wordt aangepast aan de Archiefwet: 
 

Was: Wordt: 

Het dagelijks bestuur benoemt de directeur 
tot archivaris als bedoeld in artikel 32 van de 
Archiefwet1995 en is in die hoedanigheid 
belast met de taken en bevoegdheden 
krachtens de Archiefwet 1995. 

Het dagelijks bestuur wijst de directeur aan als 
archivaris als bedoeld in artikel 32 van de 
Archiefwet1995 en is in die hoedanigheid 
belast met de taken en bevoegdheden 
krachtens de Archiefwet 1995. 

 
Art. 22: wordt de verwijzing naar de Ambtenarenwet geactualiseerd: 
 

Was: Wordt: 

Het dagelijks bestuur regelt overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van 
de Ambtenarenwet 1929 de rechtspositie en 
de bezoldiging van de medewerkers van het 
RHC Alkmaar. 

Het dagelijks bestuur regelt overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van 
de Ambtenarenwet 2017 de rechtspositie en 
de bezoldiging van de medewerkers van het 
RHC Alkmaar. 

 
 
  



Hoofdstuk 5 Financiële bepalingen  
 
Artikel 29, lid 3: wordt aangepast aan de huidige afspraken rond de betalingstermijnen voor de 
gemeenten: 
 

Was: Wordt: 

De deelnemers betalen een vierde gedeelte 
van de volgens de begroting over enig 
boekjaar geraamde bijdragen bij wijze van 
voorschot in de eerste maand van elk 
kalenderkwartaal. 

De deelnemers betalen een vierde gedeelte 
van de volgens de begroting over enig 
boekjaar geraamde bijdragen bij wijze van 
voorschot voor de vijfde van de maand 
voorafgaand aan het nieuwe kwartaal.  

 
 
Hoofdstuk 7 Toetreding, uittreding, wijzigen en opheffing 
 
Art. 32, lid 3: corrigeren van foute verwijzing: ‘artikel 32’ wordt gewijzigd in ‘artikel 28’: 
 

Was: Wordt: 

Uittreding geschiedt onder door het algemeen 
bestuur na overleg met deelnemers te stellen 
regelen die in ieder geval betreffen de voort 
te zetten verplichtingen van de uittredende 
deelnemer betreffende de rente en aflossing 
van geldleningen bedoeld in artikel 32, eerste 
lid en andere langlopende verplichtingen met 
een resterende looptijd van ten minste 5 jaar. 

Uittreding geschiedt onder door het algemeen 
bestuur na overleg met deelnemers te stellen 
regelen die in ieder geval betreffen de voort 
te zetten verplichtingen van de uittredende 
deelnemer betreffende de rente en aflossing 
van geldleningen bedoeld in artikel 28, eerste 
lid en andere langlopende verplichtingen met 
een resterende looptijd van ten minste 5 jaar. 

 


