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Uittreding en wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het
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Samenvatting
De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aangegrepen om enige omissies
in de huidige Regeling Brabants Historisch Centrum te corrigeren en de bestuurssamenstelling
aan te passen aan de wettelijke eisen. Omdat de Archiefwet de zorg over het archief feitelijk bij
het college legt, wordt voorgesteld om de gemeenteraden te laten uittreden uit de regeling
Voorgesteld besluit :
1. Uit te treden uit de Regeling Brabants Historisch Centrum onder de voorwaarde dat deze
uittreding niet leidt tot financiële gevolgen;
2. Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van
de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot wijziging van de
Regeling Brabants Historisch Centrum overeenkomstig de bijgevoegde conceptgemeenschappelijke regeling.

Inleiding/probleemstelling:
De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) die eind 2014 heeft
plaatsgevonden vraagt om aanpassingen van de bestaande BHIC-regeling. Voor het grootste
deel zijn de wettelijk vereiste aanpassingen marginaal en technisch van aard (vooral de planning
& control cyclus). Er is echter één wijziging die om meer aandacht vraagt en dat betreft de
bestuurssamenstelling.
Daarnaast is bij het onderzoek naar de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe Wgr aan het
licht gekomen dat niet de gemeenteraden, maar de colleges deel kunnen nemen aan de regeling.
Relatie met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Beoogd resultaat:
Enige omissies in de huidige Regeling Brabants Historisch Centrum te corrigeren en de
bestuurssamenstelling aan te passen aan de wettelijke eisen
Keuzemogelijkheden:
N.v.t.
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Argumenten:
Krachtens de Wgr kunnen gemeenteraden geen deelnemer zijn van het BHIC. Toetreding en
bestuursverkiezingen worden de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders
Bij waterschappen ligt dat anders: in de huidige regeling is toetreding en bestuursverkiezing een
bevoegdheid van het algemeen bestuur, dat moet worden de bevoegdheid van het algemeen én
het dagelijks bestuur.
Concreet betekent dit dat de gemeenteraden moeten besluiten om uit de regeling te treden.
Tegelijkertijd dienen zij de Colleges van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de
oude BHIC-regeling te wijzigen conform de nieuwe tekst. Bij de waterschappen is het net
andersom, daar treedt niemand uit maar moeten de dagelijkse besturen juist toetreden tot de
BHIC-regeling.

Procedureel
Gemeenteraad geen deelnemer in de regeling
De gemeenteraad moet op grond van de Archiefwet 1995 een archiefverordening vaststellen,
overeenkomstig welke burgemeester en wethouders zorg moeten dragen voor de
archiefbescheiden. Volgens artikel 1 lid 1 van de Wgr kunnen raden of colleges van burgemeester
en wethouders voor zover zij bevoegd zijn een gemeenschappelijke regeling treffen. Aangezien
de zorg voor de archiefbescheiden bij het college is neergelegd is zij het bevoegd orgaan om de
gemeenschappelijke regeling aan te gaan.
Het betreft geen wijziging die is ontstaan als gevolg van de nieuwe Wgr, maar een omissie in de
bestaande regeling. Door de raad te laten besluiten uit te treden wordt deze omissie opgeheven.
Het gevolg hiervan is dat niet langer de raden, maar alleen de colleges deelnemen in de
gemeenschappelijke regeling en de gemeentelijke leden aanwijzen. Daarnaast verandert er niet
zoveel in de positie van de raad. De raad blijft het orgaan dat zienswijze kan indienen ten aanzien
van de voorgelegde planning & control documenten.
Bestuurssamenstelling
In de huidige BHIC-regeling bestaat het bestuur uit zes leden, deze vormen zowel het Algemeen
(AB) als het Dagelijks Bestuur (DB). Dit is volgens de nieuwe Wgr niet toegestaan. In de nieuwe
regeling kiest het AB uit zijn midden het DB inclusief de voorzitter. Dit DB moet uit minimaal drie
leden bestaan en mag geen meerderheid vormen binnen het AB. In praktijk komt dit erop neer dat
het AB uit tenminste zes leden moet bestaan.
Ogenschijnlijk heeft dit nieuwe voorschrift weinig gevolgen voor het zestallige BHIC-bestuur. Een
Dagelijks Bestuur van drie leden is echter strijdig met de evenredige vertegenwoordiging van Rijk
en Regiopartners (gemeenten en waterschappen) binnen het BHIC. Om dit op te lossen wordt
voorgesteld het AB uit te breiden naar acht leden, vier vertegenwoordigers van het Rijk en vier
namens de regio. Het DB bestaat dan vervolgens uit vier leden, twee van het Rijk en twee uit de
regio.
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Overige wijzigingen
De overige wijzigingen die worden voorgesteld zijn marginaal en technisch van aard. Het betreft
met name een aansluiting met de termijnen ten aanzien van het opleveren van planning & controldocumenten en het indienen van zienswijzen, zoals deze is opgenomen in de nieuwe Wgr.

Financiële gevolgen en dekking:
Dit voorstel heeft verder geen financiële gevolgen.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
1. Uit te treden uit de Regeling Brabants Historisch Centrum onder de voorwaarde dat deze
uittreding niet leidt tot financiële gevolgen;
2. Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van
de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot wijziging van de
Regeling Brabants Historisch Centrum overeenkomstig de bijgevoegde conceptgemeenschappelijke regeling.
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