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Regeling BrabantsHistorisch Centrum

GemeenschappelijkeRegeling BrabantsHistorisch
Informatie Centrum

“Gemeenschappelijke”en “Informatie” zijn
toegevoegd.

De Staatssecretarisvan Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders
van de Bernheze,Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren,
Landerd Lith, Maasdonk, Mill, Oss, Schijndel, Sint
Anthonis Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode,Uden,
Veghel en Vught,
De algemene besturenvan de waterschappenAa en Maas

De Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap,

Zoals in alle regelgeving, is het de minister die een
regeling tre?. Dat dit door de portefeuilleverdeling
is, laat onverlet dat
in enig jaar de staatssecretaris
de regeling moet sprekenvan de minister.

en De Dommel,

Gelet op de artikelen 96 en 97 van de Wet
regelingen;
gemeenschappelijke
Besluiten:
tot het treffen van de navolgende gemeenschappelijke
regeling tot de instelling van een openbaarlichaam met

rechtspersoonlijkheiddat de archiefbescheidenen
collectiesbeheertdie berustenin de
rijksarchiefbewaarplaatsin de provincie Noord-Brabant,
de archiefbewaarplaatsenvan de gemeentenen Bernheze,
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Lith,
Maasdonk, Mill, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught,
en de waterschappenAa en Maas en De Dommel.
*

eamaeairésoaxet

._--in

aaneeneej:

De colleges van burgemeester en wethoudersvan de
gemeenten Bernheze,Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave,
Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint
Anthonis, Sint-Michielgestel, Sint Oedenrode, Uden,
Veghel en Vught

t,
A

1

De vraag is of de gemeenteradendeehiemermoeten
zijn. Op grond van artikel 1 lid l Wgr kunnende
raad, het college van burgemeesteren wethouders
en de burgemeestereen gemeenschappelijke
treffen ieder voor zover zij voor de eigen
regeling
waterschappen
de
De algemene en dagelijkse besturen van
bevoegdzijn. Welk orgaan bevoegd is tot
gemeente
Aa en Maas en De Dommel,
deelneming is afhankelijk van de over te dragen
bevoegdheden.Slechts deelnemende
Gelet op hoofdstuk V en VIII van de
bestuursorganen mogen immers hun bevoegdheden
regelingen,
Wet gemeenschappelijke
overdragen(art. 30 lid l Wgr). De gemeenteraad
moet op grond van artikel 30 lid 1 Archiefwet 1995
Besluiten:
een archiefverordening vaststellen, op grond
waarvan het college van burgemeesteren
tot het treffen van de navolgendegemeenschappelijke
wethoudersde zorg draagt voor de
regeling tot de instelling van een openbaar lichaam met
archiefbescheidenvan alle gemeentelijke
en
rechtspersoonlijkheiddat de archiefbescheiden
bestuursorganen. De bevoegdheidde
collectiesbeheertdie berustenin de
archiefverordening vast te stellen is niet
rijksarchiefbewaarplaatsin de provincie Noord-Brabant,
overgedragenaan het RHC-bestuur. Slechts
de archiefbewaarplaatsenvan de gemeenten Bernheze,
uitvoerendebevoegdhedenzijn overgedragen(art. 2
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd,
lid 3 GR-oud). Dat betekent dat gelet op de
Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint
systematiekvan de Wet gemeenschappelijke
Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode,Uden,
geen deelnemerhoren
regelingende gemeenteraden
Veghel en Vught, en de waterschappenAa en Maas en De
regeling.
gemeenschappelijke
de
in
zijn
te
Dommel.
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Voor deelnemendewaterschappengeldt een andere
situatie. De bevoegdhedendie in de regeling
worden overgedragenbetreffen zowel
bevoegdhedenvan de algemenebesturenals van de
dagelijkse besturen.De archiefwet spreektin de
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overgedragenbevoegdhedenvan bevoegdhedenvan
het dagelijks bestuur en de bevoegdhedenvan het
bestuur.Deze laatstecategorie zijn bevoegdheden
van het algemeenbestuurconform artikel 77
Waterschapswet.Dit zou alleen niet gelden voor
zover het algemeenbestuurdezebevoegdheden
heeft overgedragenaan het dagelijks bestuur.Als
dit zo is ontstaat vanzelfsprekendeen andere
situatie. Dit betekent in ieder geval voor de
waterschappendat zowel algemenebesturenals
dagelijksebesturendeelnemerdienen te zijn. De
regeling kent nu een bevoegdheidsgebrek
aangezien
alleende algemenebesturendeelnemerszijn en zij
geen bevoegdhedenvan het dagelijkse bestuur over
kunnen dragen. De dagelijksebesturendienen
zodoendetoe te treden.
De verwijzing naar de Wet gemeenschappelijke
regelingen is gecorrigeerd; Niet artikel 96 en 97
zijn van toepassing, maar artikel 93 en 94. Dit
omdat meer dan één gemeentebestuurdeelneemt.
Van toepassing zijn verder hoofdstuk VIII (het
deelnemenaan een regeling door andereopenbare
lichamenen rechtspersonen)en hoofdstuk V

(samenwerkingtussen gemeenten en
waterschappen).

Artikel 1.
In dezegemeenschappelijkeregeling wordt verstaan
onder:
a. de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap;
b. de gemeenten: de gemeenten Bernheze,Boekel,

Artikel 1
In dezegemeenschappelijkeregeling wordt verstaan
onder:
a.
de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap;
b. de gemeenten: de gemeenten Bernheze,Boekel,
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Tot slot wordt nog opgemerkt dat gemeente
Maasdonk is opgesplitst in gemeente Oss en
gemeente “s-Hertogenbosch. Vandaardat gemeente
Maasdonkin de nieuwe regeling is geschrapt.
De?nitie van college en van de algemeneen
dagelijkse besturenvan de Waterschappen
toegevoegd.
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c.

d.
e.

waterschappen.

f.
g.

Artikel 2.
1. Er is een openbaarlichaam, BrabantsHistorisch
Centrum, dat gevestigdis in ”s-Hertogenbosch.
2. Het BrabantsHistorisch Centrum is ingesteldmet het
doel de belangen van de minister, de gemeenten en de
waterschappenbij alle aangelegenhedenbetreffendede
en collectiesdie berusten in de
archíefbescheiden
in de provincie Noord-Brabanten
rijksarchiefbewaarplaats
van de gemeenten en de
archieibewaarplaatsen
de
te behartigen.
gezamenlijkheid
i
n
waterschappen,
zijn daartoede
Centrum
Historisch
Brabants
3.Aan het
van
bevoegdheden
taken
en
werkzaamheden,
navolgende
waterschappen
de
en
de
gemeenten
de minister,

Toelichting

ik dit
.
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Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd,Mill en
Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint-Oedenrode,Uden, Veghel en

Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd,Lith, Maasdonk,
Mill, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught;
c. de waterschappen:de waterschappenAa en Maas en De

Dommel;
als bedoeldin
archie?tiescheiden
cl. archieíbescheiden:
artikel 1, onderdeelc, van de Archiefwet 1995;
e. collecties: de verzameling historischevoorwerpen,
boeken en overige schriftelijke en elektronische
bescheidenin de meest ruime zin des woords, niet zijnde
archiefbescheiden,in eigendom van of beheer bij de
minister, de gemeenten en de waterschappenvoor zover
het betreft voorwerpen of bescheidenbij de
in de provincie Noord-Brabanten
ríjksarchieibewaarplaats
de archiefbewaarplaatsenvan de gemeenten en de

i

Vught,
de waterschappen:de waterschappenAa en Maas en
De Dommel;
als bedoeld in
archiefbescheiden
archieíbescheiden:
artikel 1, onderdeelc, van de Archiefwet 1995;
collecties:de verzameling historischevoorwerpen,
boeken en overige schriftelijke en elektronische
bescheidenin de meest ruime zin des woords, niet
zijnde archiefbescheiden,in eigendom van of beheer
bij de minister en de gemeenten voor zover het
betreft voorwerpen of bescheidenbij de
rijksarchiefbewaarplaatsin de provincie en de

archiefbewaarplaatsvan de gemeente;
de colleges: de colleges van burgemeester en
wethoudersvan de gemeenten, en
de algemene en dagelijkse besturen: de algemene en
dagelijkse besturen van de waterschappenAa en
Maas en De Dommel;
De provincie: de provincie Noord-Brabant

h.
Artikel 2
1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen
van de minister, de colleges en de algemene en dagelijkse
besturenvan de waterschappenbij alle aangelegenheden
betreffendede archiefbescheiden,collecties, individuele
documentenen dergelijke die berusten in de
in de Provincie Noord-Brabanten
rijksarchiefbewaarplaats
de archieibewaarplaatsenvan de gemeenten en de
waterschappenin gezamenlijkheidte behartigen.
2. Het openbaarlichaam “BrabantsHistorisch informatie
Centrum' voert bij de behartiging van de belangen,
bedoeldin het eerste lid, het archiefbeleidvan de minister,
de gemeenten en de waterschappenmede uit.
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Het oude artikel 2 is gesplitst in een artikel over het
belang (art. 2), over de rechtsvorm(art. 2a) en over
de taken en bevoegdheden(art. 2b).
De naam “BrabantsHistorisch Centrum is
gewijzigd in “BrabantsHistorisch Informatie
Centrumï

.
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opgedragen:
a.de beheerstaken,
te onderscheiden
in het behouden,
bewerkenen benutten van de archiefbescheidendie
berustenin de in het tweedelid genoemde
archieibewaarplaatsen;
b. de taken en bevoegdheden,bedoeld in de artikelen 15,
derde lid, 16, tweedelid, 17, 18, 20, 26, tweede lid, 31, 32,
36 en 37 van de Archiefwet 1995;
c. het adviserenen het doen van voorstellen aan de
minister, de gemeenten en de waterschappenover de taken
en bevoegdheden,die door de minister, de gemeenten of
de waterschappenworden uitgevoerd ingevolge de
artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweedelid, 30, 32,
tweede lid, 35 en 37, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
d. het verrichten van door de minister, de gemeenten of de
waterschappenopgedragen andere taken die verband
houden met de behartigingvan de belangen,bedoeldin het
tweede lid.
4. Het BrabantsHistorisch Centrum voert bij de
behartiging van de belangen,bedoeld in het tweede lid, het
archietbeleiden het cultuurbeleidvan de minister, de
gemeenten en de waterschappen
mede uit.
5. De minister, de gemeenten en de waterschappenkunnen
gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de
wijze waarop het BrabantsHistorisch Centrum de
belangen,bedoeld in het tweede lid, behartigt.
6. De minister, de raden van de gemeenten en de algemene
besturenvan de waterschappendragen er zorg voor dat het
openbaar lichaam te allen tijde beschikt over voldoende
middelenom aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit met
inachtnemingvan artikel 16, achtstelid.

is

1

*

3. De minister, de gemeenten en de waterschappenkunnen
met het BrabantsHistorisch Informatie Centrum afspraken
makenover de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
de in artikel 2b genoemde taken en bevoegdheden.
4. De minister, de waterschappenen de gemeenten kunnen
gezamenlijk algemeneaanwijzingen geven omtrent de
wijze waarop het BrabantsHistorisch Informatie Centrum
de belangen,bedoeld in het eerste lid, behartigt.

Artikel 2a:
1. Er is een openbaarlichaam genaamd “Brabants
Historisch Informatie Centrum'.
2. Het BrabantsHistorisch Informatie Centrum is
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gevestigd te “s-Hertogenbosch.
Artikel 2b:
Aan het bestuur van het BrabantsHistorisch Informatie
Centrum zijn de navolgendewerkzaamheden,taken en
bevoegdhedenvan de colleges, de algemeneen dagelijkse
besturenvan de waterschappenen de minister
overgedragen:
de beheerstaken,te onderscheidenin het behouden,
a.
die
bewerkenen benutten van de archietbescheiden
genoemde
lid,
eerste
berustenin de in artikel 2,
archiefbewaarplaatsen;
de taken en bevoegdheden,bedoeld in de artikelen
15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32,
eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;
de bevoegdheidvan de minister om op grond van de
c.
artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet
1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen,
te schorsen en te ontslaan;
het adviserenen het doenvan voorstellen aan de
d.
minister, de colleges en de algemene en dagelijkse
besturen van de waterschappenover de taken en
bevoegdheden,die door de minister, de colleges of
de algemeneen dagelijkse besturen van de
waterschappenworden uitgevoerd ingevolge de
artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweedelid,
30 en 32, tweedelid, van de Archiefwet 1995, en
het verrichten van door de minister, de colleges of de
e.
algemeneen dagelijkse besturen van de
waterschappenopgedragenandere takendie verband
houden met de behartiging van de belangen, bedoeld
in artikel 2.
Artikel 3
Het algemeenbestuur stelt de regels omtrent de kosten,
bedoeldin artikel 19 Archiefwet 1995, vast en volgt
daarbij zoveel mogelijk de regels die de minister op grond
van artikel 19 Archiefwet 1995 heeft vastgesteldvoor het
Nationaal Archief.

b.

Artikel 3
Het Brabants Historisch Centrum brengt de kosten,
bedoeld in de artikelen 14 en 18, zesdelid, van de
Archiefwet 1995 in rekening volgens de regels die de
minister ingevolge artikel 19 van de Archiefwet 1995
daaromtrentvaststelt.
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Artikel 19 van de Archiefwet 1995 is overgedragen
aan het algemeenbestuur.Dientengevolge stelt het
algemeenbestuur de regels vast. Om te zorgen voor
unifonniteit birmenalle R1-IC'sworden de regels
die de minister voor hetNationaalArchief vaststelt
gevolgd.
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Artikel 4
Artikel 4:
l. Het algemeenbestuurbestaatuit zes leden.
l. Het algemeenbestuur bestaatuit acht leden.
2. De minister wijst drie leden aan.
2. De minister wijst vier ledenaan.
3. De Radenvan de gemeenten en de algemene besturen
3. De colleges van de gemeenten en de algemeneen
van de waterschappenwijzen uit hun midden, de
dagelijkse besturenvan de waterschappenwijzen uit
voorzitters van die Radenen die algemene besturen
hun midden gezamenlijk vier leden aan.
inbegrepen,of uit de kring van wethouders,gezamenlijk
4. Het lidmaatschapvan het algemeenbestuur eindigt
drie leden aan.
van rechtswegeop het tijdstip waarop de
4.Het lidmaatschapvan het algemeen bestuur eindigt op
zittingsperiode van de colleges van de gemeenten of
het tijdstip waarop de zittingsperiode van de
van de algemeneen dagelijkse besturenvan de
gemeenteraden of van de algemene besturenvan de
waterschappena?oopt.
waterschappenafloopt.
5. Het lidmaatschapvan het algemeen bestuur eindigt
5.Het lidmaatschapvan de leden die door de Raden van de
tevens bij beëindiging van het lidmaatschapvan die
gemeenten en de algemenebesturenvan de waterschappen
leden bij de colleges van de gemeenten of van de
zijn aangewezen, eindigt tevens bij beëindiging van het
algemene en dagelijkse besturenvan de
lidmaatschapvan die leden bij de Raad, de kring van
waterschappen.
wethoudersdan wel het algemeenbestuur,of het
6. Een persoon waarvan het lidmaatschapingevolge het
voorzitterschap,van het waterschap.
vijfde lid is geëindigd,kan opnieuw worden
6. Een persoon waarvan het lidmaatschapingevolge het
aangewezen.
vierde lid is geëindigd, kan opnieuw worden aangewezen.
7. De colleges van de gemeenten beslissenuiterlijk in
7. De Raden van de gemeenten beslissenuiterlijk in de
de tweede vergadering van elke zittingsperiode van
tweede vergadering van elke zittingsperiode van de Raden
de colleges over de aanwijzing, bedoeld in het derde
over de aanwijzing, bedoeld in het derde lid.
lid.
8. Indien tussentijds een zetel van een lid van het algemeen
8.
Indien
tussentijds een zetel van een lid van het
bestuur vacant komt, wijzen de betrokkenminister of
algemeen bestuurvacant komt, wijzen de minister, de
Radenen algemenebesturenzo spoedig mogelijk een
nieuw lid aan.
colleges of de algemeen en dagelijksebesturenvan
9. Een lid van het algemeenbestuurdat zijn lidmaatschap
de waterschappenzo spoedigmogelijk een nieuw lid
ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een
aan.
nieuw lid is aangewezen.
9. Een lid van het algemeen bestuurdat zijn
10. Bij het bestaanvan één of meer vacatures blijven de
lidmaatschapter beschikking heeft gesteld, blijft in
resterendebestuursledenbevoegdbesluiten te nemen.
functie totdat een nieuw lid is aangewezen.
Artikel 5.
l.Het algemeenbestuurkiest uit zijn midden de voorzitter.

l.

Artikel 5
Ieder lid van het algemeenbestuurheeft één stem.
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Aj
Omdat de regeling thanseen collegeregelingis, zijn
het niet langer de raden, maar de colleges die de
gemeentelijke leden aanwijzen (art. 13 lid 6 Wgr),
De regeling is daarop aangepast.
Omdat bij de waterschappengeen dualisering is
doorgevoerd is het niet het algemeenbestuur,maar
het algemeenen dagelijks bestuurdat de leden van
het waterschap aanwijst.
Het oudetiende lid is niet in overeenstemmingmet
artikel 22 lid 1 Wgr jo. de Gemeentewet.Indien er
niet voldoendeleden aanwezigzijn, is er geen
quotum en kan er dus niet beslotenWorden.Het
tiende lid is daaromvervallen.

Duidelijk wordt gemaakt hoeveelstemmen ieder lid
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Bij de aanvang van de regeling wordt het voorzitterschap
vervuld door een door de minister aangewezenlid.
2.Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de
voorzitter.

`vvtjzigin«sv<›0r~s±e1j
ze
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Artikel 6.
1. Aan het algemeen bestuur behorenter uitvoering van de
aan het BrabantsHistorisch Centrum toegekendetaakalle
bevfßgdhede? die niet aan een a?def Ofgaa? zijn

A

Een lid van het algemeen bestuurneemt niet deel aan
de stemming over een aangelegenheiddie hem
rechtstreeksof middellijk persoonlijk aangaat of
waarbij hij als vertegenwoordiger in een andere
hoedanigheideveneensbetrokken is en waarbij
belangenspanningspeelt of de integriteitsvraagaan
de orde zou kunnen zijn.
Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan,
wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze
door een voordrachtof bij een herstemming is

heeft. Er is niet geopteerdvoor onderscheidin
stemmen tussen de deelnemers.
Voor de volledigheid is ook het regime over
opgenomenzoalsdat
belangenverstrengeling
krachtens artikel 22 lid 1 Wgr jo. art. 28
Gemeentewet geldt, net als hoe besluitvorming tot
standkomt (art. 22 lid l Wgr).
De bepaling over de vervulling van het
voorzitterschap (oud artikel 5) is opgenomenin
artikel 14.

beperkt.
Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de
helft van het aantalledendat zitting heeft en zich niet
van deelneming aan de stemming moet onthouden,
daaraanheeft deelgenomen.
Het vierde lid is niet van toepassing:
a. ingeval opnieuw wordt gestemdover een voorstel
of over een benoeming, voordracht of aanbeveling
van een of meer personen ten aanzien van wie in een
vorige vergadering een stemming op grond van dat
lid niet geldig was;
b. voor zover het betreft onderwerpen die in een
daaraanvoorafgaande niet geopendevergadering aan
de orde waren gesteld.
Voor het tot standkomen van een beslissing bij
stemming wordt een twee derde meerderheidvereist
van hen die een stem hebbenuitgebracht.
Bij een schriftelijke stemming wordt onder het
uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van
een behoorlijk ingevuld stembrielje.

Artikel 6
Aan het algemeen bestuur behoren ter uitvoering
l.
van de aan het BrabantsHistorisch Informatie
Centrum toegekendetaak alle bevoegdhedentoe die
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Het oudetweedeen derdelid zijn geschrapt,nu uit
artikel 33 Wgr volgt dat alle overdragen
bevoegdhedenaan het algemeenbestuur toekomen
Deze bevoegdheidvolgt dan dus reedsuit artikel
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opgedragen.
2. Aan het algemeenbestuurworden de volgende taken en
bevoegdhedentoegekend:
a. de bevoegdheidvan de Radenvan de gemeenten om
ingevolge artikel 31 van de Archiefwet 1995 de
gemeentelijke archieibewaarplaats(en)
aan te wijzen;
b. de bevoegdheidvan de algemenebesturenvan de
waterschappenom ingevolge artikel 36 van de Archiefwet
1995 de archietbewaarplaats(en)
van de waterschappen
aan te wijzen;
c. de bevoegdheidvan de minister om de rijksarchivaris in
de provincie Noord-Brabant,bedoeldin artikel 26, tweede
lid, van de Archiefwet 1995, te benoemen,te schorsen,en
te ontslaan;
d. de bevoegdheidvan de Raden van de gemeenten om
ingevolge artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 de
gemeentearchivaris(sen)te benoemen,te schorsenen te
ontslaan;
e. de bevoegdheidvan de algemeen besturenvan de
waterschappenom ingevolge artikel 37, derde lid, van de
Archiefwet 1995 de waterschapsarchivaris(sen),te
benoemen,te schorsenen te ontslaan.
3. Het algemeenbestuur kan de directeur,bedoeldin
artikel 30, tot rijksarchivaris in de provincie NoordBrabant, tot gemeentearchivaris van de gemeenten en tot
waterschapsarchivarisvan de waterschappenbenoemen.
4. Aan de bevoegdhedenvan het algemeenbestuurworden
geen beperkingenopgelegd ingevolge artikel 31 van de
Wet gemeenschappelijkeregelingen, mits het totaal van de
aangeganeverplichtingen binnen de goedgekeurde
begroting valt. Voor het aangaan van veiplichtingen door
het algemeenbestuurbuiten de goedgekeurdebegroting
wordt vooraf toestemming gevraagd aan de minister, de
raden van de gemeenten en de algemene besturenvan de
waterschappen,ingevolge de artikelen 18 en 19 van deze
regeling.

iWijzigingsvoobrs~teli
2.

3.

4.

›
iii

,2je

niet aan een anderorgaan zijn opgedragen.
Het algemeen bestuurkan de directeur,bedoeldin
artikel 29, tot xijksarchivaris in de provincie, tot
gemeentearchivaris van de gemeenten en tot
waterschaparchivaris van de waterschappen
benoemen.
Aan de bevoegdhedenvan het algemeen bestuur
worden geen beperkingenopgelegd ingevolge
artikel 31 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, mits het totaal van de aangegane
verplichtingen binnen de vastgesteldebegroting
valt. Voor het aangaanvan verplichtingen door het
algemeenbestuurbuiten de goedgekeurde begroting
geldt de procedure van artikel 18, 19 en 20.
Het algemeen bestuur besluit slechtstot oprichting
van en de deelnemingin stichtingen, maatschappen,
vennootschappen,
verenigingen, coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappij
en, indien dat in
het bijzonder aangewezenmoet worden geacht voor
de behartiging van het daarmeete dienenbelang.
Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden
van de gemeenten en de minister in de gelegenheid
zijn gesteld hun wensen en bedenkingenter kennis
van het algemeenbestuurte brengen.

a

luis,

1
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2b.
Artikel 31a Wgr schrijft voor dat het openbaar
lichaamkan beslissentot oprichting van of
deelnemingin privaatrechtelijkerechtspersonen
indien de gemeenschappelijkeregeling ín die
mogelijkheid voorziet. Tot 1 januari 2015 was dit
altijd mogelijk, tenzij de gemeenschappelijke
regeling het beperkte (art. 31 Wgr). In artikel 6 lid 4
GR was altijd aangegevendat er geen beperkingen
zijn. Om daaringeen veranderingte brengenwordt
de mogelijkheid om rechtspersonenop te richten
expliciet opgenomen (lid 4 nieuw).
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Artikel 7
Het algemeen bestuurverstrekt zo spoedigmogelijk
schriftelijk aan de minister, de raden en colleges van de
burgemeester en wethouders, van de gemeenten, en de
algemene en dagelijkse besturenvan de waterschappende
door hen gewaagdeinlichtingen.
Artikel 8
1. Een lid van het algemeen bestuurverstrekt aan de
minister die hem heeft aangewezen zo spoedigmogelijk
doch in ieder geval binnen 45 dagende door de minister
gevraagdeinlichtingen.
2. Een lid van het algemeen bestuurverstrekt aan de Raden
van de gemeenten en de algemene besturenvan de
waterschappendie hem hebben aangewezen zo spoedig
mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door een
of meer leden van die Radenof algemenebesturenin een
vergadering van die raden of algemenebesturen dan wel
schriftelijk aan dat lid gevraagdeinlichtingen.

Artikel 9.
De minister, de raden van de gemeenten en de algemene
besturenvan de waterschappenkunnen een door hen
aangewezenlid van het algemeen bestuur, dat hun
vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen.
Artikel 10.
l. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het

r
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Aangepast i.v.m. de?nitiebepalingen.

Artikel 7
Het algemeen bestuur verstrektzo spoedigmogelijk
schriftelijk aan de minister, de raden en colleges van
burgemeesteren wethoudersvan de gemeenten en de
algemeneen dagelijkse besturenvan de waterschappende

door hen, of een of meerderevan hun leden, gevraagde
inlichtingen.
Artikel 8
l. Een lid van het algemeenbestuurdat is aangewezen
door de minister verstrektaan de minister zo spoedig
mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door
de minister gevraagdeinlichtingen.
2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de
colleges van de gemeenten en de algemene en
dagelijkse besturen van de waterschappenzo spoedig
mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door
een of meer leden van die organen gevraagde
3.

Aangepast i.v.m. de?nitiebepalingen.

inlichtingen.
De colleges, de algemeneen de dagelijksebesturen
van de waterschappenen de minister kunnen een lid
van het algemeen bestuur dat zij hebbenaangewezen,
nadatde inlichtingen in een vergadering of schriftelijk
zijn verstrekt of diendente zijn verstrekt, ter
verantwoording roepen voor het door hem in het
algemeenbestuur gevoerdebeleid.

Aangepast i.v.m. omzetting tot collegeregeling
Artikel 9.
de
algemene
en
de
van
gemeenten
colleges
de
De minister,
en dagelijksebesturenvan de waterschappenkunnen een
door hen aangewezen lid van het algemeenbestuur, dat
hun vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen.

Artikel 10
l. Het dagelijks bestuur bestaatuit de voorzitter en dn`e

Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 9 van 24

Expliciet is gemaaktuit hoeveelleden het dagelijks
bestuurbestaat. Omdat het dagelijks bestuur geen
meerderheidmag hebbenin het algemeenbestuur
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Huidige regeling
2.

lichting

A

algemeen bestuur,en de overige ledenvan het
algemeenbestuur .
Het lidmaatschapvan het dagelijks bestuur eindigt
zodra men ophoudt lid te zijn van het algemeen

bestuur aan te

bestuur.
3.

Artikel 4, negende en tiende lid is van
overeenkomstigetoepassing.
3.

Artikel 11.
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als één of meer
leden van het dagelijks bestuurdit nodig oordelen.
Artikel 12.
Het dagelijks bestuurstelt regels voor zijn vergaderingen

Het lidmaatschapvan het dagelijks bestuureindigt van
rechtswege,zodra men ophoudt lid te zijn van het
algemeenbestuurof de termijn van aanwijzing van
het lid van buiten de kring van het algemeen bestuur
eindigt.
4. Artikel 4, achtstelid is van overeenkomstige
toepassing.
5. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
Besluitvorming vindt plaats bij volstrekte meerderheid
van stemmen, voor zover niet andersbepaaldin de
regeling.
6. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan
slechtsworden beraadslaagdof besloten,indien ten
minste de helft van het aantal zitting hebbendeleden
tegenwoordig is.
7. Indien het vereisteaantalleden niet tegenwoordig is,
belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel,
opnieuw een vergadering.
Geen wijzigingen

4 lid 3 Wgr), is tevens geopteerd voor het
benoemenvan een extern lid door het algemeen
bestuur overeenkomstigartikel 14 lid 2 Wgr. Indien
wordt gekozen voor een dagelijks bestuurzonder
extern lid komt het tweede lid te ven/allen en wordt
aan het eerste lid toegevoegd dat het algemeen
bestuuruit zijn midden de twee andereleden van
het dagelijks bestuuraanwijst.
Voor de volledigheid zijn bepalingen opgenomen
over de besluitvormingin het dagelijks bestuur,
zoals dezevolgen uit de Gemeentewetnimmer de
meerderheidvan het algemeenbestuuruitmaken.

Geen wijzigingen

vast.

Artikel 13.
Het dagelijks bestuuris in ieder geval belastmet:
a.
de zorg voor de uitvoering van de aan het openbaar

Artikel 13
Het dagelijks bestuuris in ieder geval belastmet:
a. het voeren van het dagelijks bestuurvan Het

4
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Dit artikel is aangepast aan artikel 33b Wgr.
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lichaam overgedragenbevoegdhedenen taken, zoals
genoemdin artikel 2, voorzover die niet zijn
opgedragenaan het algemeenbestuur;
het voorbereiden,voor zover dit niet aan anderenis
opgedragenvan al hetgeen in het algemeen bestuur
ter overweging moet worden gebracht;
het uitvoeren van de besluiten van het algemeen
bestuur, voor zover dit niet aan anderenis
opgedragen;
het beheer van de activa en passivavan Het Brabants
Historisch Centrum;
de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur
afhangt voor de controle op het geldelijk beheeren
de boekhouding van het BrabantsHistorisch
Centrum;
het nemen van alle conservatoiremaatregelen zowel
in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is
ter voorkoming van verjaring van recht of bezit.

Artikel 14
l De voorzitter is belast met de leiding van de
vergaderingen van het algemeenbestuur en van het
dagelijks bestuur.
2 De voorzitter is belast met de uitvoering van de
besluiten van het dagelijks bestuur.
3 De voorzitter tekent de stukkendie van het algemeen

iWlij`2:igi,n
2svoorstell

B

_

BrabantsHistorisch Informatie Centrum;
beslissingen van het algemeen bestuur
voorbereiden en uitvoeren;
regels vaststellenover de ambtelijke organisatie
van het BrabantsHistorisch Informatie Centrum;
ambtenarenbenoemen,schorsen en ontslaan;
besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen
van het BrabantsHistorisch Informatie Centrum,
met uitzondering van privaatrechtelijke
rechtshandelingen als bedoeldin artikel 6, vierde
lid;
besluiten namens het BrabantsHistorisch
Informatie Centrum, het dagelijks bestuur of het
algemeenbestuur rechtsgedingen,
bezwaarproceduresof administratief
beroepsprocedureste voeren of handelingen ter
voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het
algemeen bestuur,voor zover het het algemeen
bestuur aangaat, in voorkomendegevallen anders
beslist;
het nemen van alle conservatoiremaatregelen
zowel in als buiten rechte en het doen van alles
wat nodig is ter voorkoming van verjaring van
recht of bezit;
het beheervan de activa en passiva van het
BrabantsHistorisch Informatie Centrum, en
de zorg, voor zover dezevan het dagelijks bestuur
afhangt, voor de controle op het geldelijk beheer
en de boekhouding van het BrabantsHistorisch
Informatie Centrum.
14
Artikel
1. De voorzitter wordt door en uit het algemeenbestuur
aangewezen.
2. Uit de overige leden van het dagelijks bestuur,
bedoeld in artikel 10, eerste lid, worden een of
voorzitters aangewezen.
meerdereplaatsvervangend
3. De voorzitter is belast met de leiding van de
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Toeliehtin 3

Dit artikel regelt de benoeming en de taken van de
voorzitter (van het openbaarlichaam)
Het oude lid 2 is vervallen nu het dagelijks bestuur
zelf een uitvoerendorgaan is, dat zijn eigen
besluitenlaat uitvoeren Dat is geenbevoegdheid
van de voorzitter

__

__
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Huiaigeirage?ngij
bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, tenzij hij aan de
directeur het tekenenvan bepaaldestukkenheeft
opgedragen.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het BrabantsHistorisch
Centrum in en buiten rechte. De vertegenwoordiging kan
hij opdragen aan een door hem aan te wijzen
gevolmachtigde.

Toelichting

Artikel 15
l. Het algemeenbestuur kan besluiten dat de leden van
het algemeenof dagelijks bestuur,voor zover zij niet
de functie vervullen van burgemeester of wethouder,
lid van het dagelijks bestuur van het waterschap,of als
ambtenaar in rijks-, gemeente- of watersehapsdienst
werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun
werkzaamhedenten behoevevan het Brabants
Historisch Centrum.
2. De leden van het algemeen en dagelijks bestuur,
bedoeld in he teerste lid, ontvangen een
tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden
gerekend reis- en verblij?<osten ten behoevevan het
bijwonen van de vergaderingenvan het algemeenen
dagelijks bestuur.
3. De in de voorgaandeleden bedoeldevergoeding en
tegemoetkomingworden door het algemeen bestuur
vastgesteld en als afzonderlijke post opgenomen in de
jaarlijkse begroting.

vergaderingenvan het algemeenbestuuren van het
dagelijks bestuur.
De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen
bestuurof het dagelijks bestuur uitgaan, tenzij hij aan
de directeurhet tekenenvan bepaaldestukkenheeft
opgedragen.
De voorzitter vertegenwoordigt het Brabants
Historisch Informatie Centmm in en buiten rechte. De
vertegenwoordiging kan hij opdragenaan een door
hem aan te wijzen gevolmachtigde.
Artikel l5
1. Het algemeenbestuurkan besluitendat de leden van
het algemeenof dagelijks bestuur,voor zover zij niet
de functie vervullen van burgemeesterof wethouder,
lid van het algemeenof dagelijks bestuur van het
waterschap,of als ambtenaarin rijks-, gemeente- of
waterschapsdienst
werkzaamzijn, een vergoeding
ontvangen voor hun werkzaamheden
ten behoevevan
het BrabantsHistorisch Informatie Centrum.
De leden van het algemeenen dagelijks bestuur,
bedoeldin het eerste lid, ontvangen een
tegemoetkomingin de kosten, waartoe worden
gerekend reis- en verblijfkosten ten behoevevan het
bijwonen van de vergaderingenvan het algemeenen
dagelijks bestuur.
De in de voorgaande ledenbedoeldevergoeding en
tegemoetkomingworden door het algemeen bestuur
vastgesteld en als afzonderlijke post opgenomen in de
jaarlijkse begroting.

Artikel 16
l. De voor de uitvoering van deze regeling ter beschikking
te stellen middelenwordenverscha? door de minister en

Artikel 16
l. De voor de uitvoering van deze regeling ter
beschikking te stellen middelen worden verschaft door

'
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t

de raden van de gemeenten, en de algemene besturenvan
de waterschappen,door het verstrekkenvan jaarlijkse
bijdragen, op basis van een goedgekeurdebegroting. Bij
de aanvang van het
Brabants Historisch Centrum luiden de bijdragen zoals
vastgesteldin de bijlage bij de regeling.
2. De bijdrage van de minister kan jaarlijks worden
aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen of
prijzen met een percentage, zoalsdit in voorkomend geval
door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het
geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld.
3. De bijdragen van de gemeenten en waterschappen
worden jaarlijks aangepast in verband met de ontwikkeling
van lonen of prijzen met een percentage dat voor dit doel
is vastgesteld.Het Brabants Historisch Centrum kan bij de
vaststelling van de begroting een percentage opnemen als
voorlopige raming van het door de minister, de gemeenten
en de waterschappenvast te stellen percentage als bedoeld
in het tweede lid.
4. Bij de start van het Brabants Historisch Centrum en
voor de uitvoering van dezeregeling kunnen door de
verschillende partners vermogensbestanddelenworden
ingebracht waarover nadereafsprakengemaakt worden.
5. De minister, de Radenvan de gemeenten en de
algemenebesturenvan de waterschappenkumien
gezamenlijk de te verstrekkenbijdragen wijzigen in relatie
tot de taken van het BrabantsHistorisch Centrum.
6. De huurovereenkomstbinnen de staat
(Rijksarchiefdienst-Rijksgebouwendienst)zal met ingang
van de datum van inwerkingtreding van deze regeling
worden omgezet in een huurovereenkomsttussen de
Rijksgebouwendienst en het BrabantsHistorisch Centrum.
Voor zo ver mogelijk worden de voorwaardenuit de
aanvankelijke huurovereenkomstgerespecteerden

de minister, de gemeenten en de waterschappen,door
het verstrekkenvan jaarlijkse bijdragen, op basisvan
de begroting.
De bijdrage van de minister kan jaarlijks worden
aangepast in verbandmet de ontwikkeling van lonen
of prijzen met een percentage, zoals dit in
voorkomend geval door de minister in de loop van het
begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt
vastgesteld.De bijdragen van de gemeenten en
waterschappenworden jaarlijks aangepast in verband
met de ontwikkeling van lonen of prijzen met een
percentage dat voor dit doel is vastgesteld
Het algemeenbestuur kan bij de vaststelling van de
begroting een percentage opnemen als voorlopige
raming van het door de minister, de gemeenten en de
waterschappenvast te stellen percentage als bedoeld
in het tweede lid.
Bij de start van het BrabantsHistorisch Informatie
Centrum en voor de uitvoering van deze regeling
kunnen door de verschillendepartners
worden ingebracht waarover
vermogensbestanddelen
nadere afspraken gemaakt worden.
De minister, de colleges en de algemene en dagelijkse
besturenvan de waterschappendragen er zorg voor
dat het openbaarlichaam te allen tijde beschikt over
voldoendemiddelen om zijn verplichtingen te
voldoen. Dit met inachtneming van het achtstelid.
Indien het toetreden tot dezeregeling van andere
bestuursorganenof het sluiten van
samenwerkingsovereenkomstenmet derden, er toe
leidt dat een deel van de lastenvoortvloeiende uit de
investeringen als bedoeld in de in het tweedelid
aangegeven investerings- en exploitatiebegroting,
door dezebestuursorganenen/of derdenworden
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vaststelling van bijdragen een bevoegdheid van het
algemeenbestuur is, niet van de minister, de
waterschappenen de colleges.
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Wijzigingsvoorstel
overgenomen in de vervangendehuurovereenkomst.
7. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden,
bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet

bestuursrecht.
8. Indien één van de partners een bijzondere taak opdraagt
als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel d, waarvan de
kosten niet zijn op te vangen in de begroting, wordt
daarvoordoor de opdrachtgeverin aanvulling op de
jaarlijkse bijdrage een tevoren overeengekomen
vergoeding betaald

qlíuidi 3ei-ele1j;1_~`
g
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Artikel l7
*

l.

2.

i

p~

Het dagelijks bestuur stelt eenmaal per vier jaar een
vierjarig beleidsplan,activiteitenplan en een
meerjarenbegroting op.
Een periode van vier jaren als bedoeld in het eerste lid
valt samen met de periode van een cultuurnota als
bedoeld in artikel 3 van de Wet op het speci?ek

cultuurbeleid.
3. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerpbeleidsplanen
de ontwerp-meerjarenbegrotingaan het algemeen
bestuur. Het algemeenbestuurstelt ze vast. Dertien
maanden voorafgaand aan de periode waarop het
beleidsplan en de meerjarenbegrotingbetrekking
hebben,worden dezetoegezonden aan de minister, de
raden van de gemeenten en de algemenebesturenvan
de waterschappen.
4. De minister en de gemeenten maken,binnen twee
maanden na ontvangst van de in het derdelid
genoemde stukken,gezamenlijk afsprakenmet Het
BrabantsHistorisch Centrum over te behalen

Toelichting

gedragen,worden de ñnanciëlevoordelendie
daardoor ontstaan op de door de minister, de
waterschappenen de gemeenten verschuldigde
jaarlijkse bijdrage naar rato in mindering gebracht.
7. Indien de minister, de gemeenten of de waterschappen
een bijzondere taak opdragen als bedoeld in artikel 2,
derde lid onder e, waarvan de kosten niet zijn op te
vangen in de begroting, wordt daarvoor door de
minister, de gemeenten of de waterschappenin
aanvulling op de jaarlijkse bijdrage een tevoren
overeengekomenvergoeding betaald.

\Ã ijzigxngsvoorstel

Artikel 17
l. Het dagelijks bestuurstelt eenmaalper vier jaar een
vierjarig beleidsplanen een meerjarenbegroting op.
2. Een periode van vier jaren alsbedoeld in het eerste lid
valt samen niet de periode van een cultuurnotaals
bedoeld in artikel 3 van de Wet op het speciñek

cultuurbeleid.
3.

4

Het dagelijks bestuurzendthet ontwerpbeleidsplanen
de ontweipmeerjarenbegrotingaan het algemeen
bestuur. Het algemeenbestuurstelt ze vast. Dertien
maandenvoorafgaand aan de periode waarop het
beleidsplan en de meerjarenbegrotingbetrekking
hebben,worden dezetoegezonden aan de minister, de
raden van de gemeenten en de algemeneen
dagelijkse besturenvan de waterschappen.
De minister, de colleges van de gemeenten en de
algemeneen dagelijkse besturenvan de
waterschappenmaken,binnen twee maandenna
ontvangst van de in het derdelid genoemde stukken,
gezamenlijk afsprakenmet het BrabantsHistorisch
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2

resultaten voor de komendevier jaren.

Artikel 18
l.Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vóór l mei een
ontwerpbegroting en een toelichting op voor het volgende
kalenderjaar, een en ander met inachtneming van het
archiefbeleid en het cultuurbeleid, bedoeld in artikel 2,
vierde lid, de algemene aanwijzingen, bedoeld in artikel 2,
vijfde lid en met inachtneming van de afspraken,bedoeld
in artikel 17, vierde lid.
2.ln de toelichting worden de aard en de omvang van de
voorgenomen activiteiten beschreven.Daarbij wordt
aangegeven welke belangen en resultaten het Brabants
Historisch Centrum met de activiteiten nastreeft, op welke
wijze de activiteiten zullen worden uitgevoerd en voor
welke doelgroepenzij zijn bestemd.
3. De begroting geeft inzicht in de batenen lasten van de
afzonderlijke activiteiten van dat jaar. De begroting is
voorzien van een postgewijze toelichting.
4.Het dagelijks bestuurzendt de ontwerpbegroting met
toelichting onverwijld toe aan het algemeen bestuur,de
minister, de Raden van de gemeenten en de algemene
besturen van de waterschappen.
5.De ontwerpbegrotingmet toelichting wordt door de zorg
van de minister, de gemeenten en de waterschappenvoor
een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van kosten,
algemeenverkrijgbaar gesteld.
6.De minister, de Raden van de gemeenten en de algemene
besturenvan de waterschappenkumien het dagelijks
bestuurvoor l juni van hun gevoelen omtrent de
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Toelichting

Artikel l 8
1.
Het dagelijks bestuur zendt uiterlijk 15 april van het
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient, de algemenefinanciële en beleidsmatige
kadersaan de raden van de gemeenten, de minister
en de algemene en dagelijkse besturenvan de
waterschappen.
Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks, ten minste acht
2.
weken voor de in artikel 19, eerste lid, bedoelde
vaststelling, de raden van de gemeenten, de minister
en de algemene en dagelijkse besturenvan de
waterschappeneen ontwerp aan voor de begroting
met toelichting van het Historisch Informatie
Centrum Brabant en een meerjarenramingmet
toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar
volgende jaren.
3.
Bij het opstellen van het ontwerp voor de begroting,
bedoeld in het eerste lid, neemt het algemeen bestuur
het archiefbeleid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, de
algemeneaanwijzingen, bedoeld in artikel 2, derde
lid in acht en daarnaastde afspraken, bedoeld in
artikel 17, vierde lid.
4.
In de toelichting op de ontwerpbegroting worden de
aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten
beschreven.Daarbij wordt aangegevenwelke
belangenen resultaten het BrabantsHistorisch
Informatie Centrum met de activiteiten nastreeft,op
welke wijze de activiteiten zullen worden uitgevoerd
en voor welke doelgroepenzij zijn bestemd.
5.
De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de
colleges,de minister en de algemeneen dagelijkse

Dit artikel is aangepast aan de nieuwe financiële
bepalingenin artikel 34, 34b en 35 Wgr. Zo is er
een kadernotageïntroduceerd (lid 1) en is de
termijn voor zienswijzen opgerekt naar acht weken
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(lid 2)
Voorts moet de begroting aangebodenworden aan
gedeputeerdestaten als financieel toezichthouder
(art. 34 lid 2 Wgr).
Aangepast i.v.m. omzetting tot collegeregeling.
Tevens is dit artikel gesplitst in twee artikelen in
verband met de leesbaarheid(artikel 19).
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ontwerpbegroting en toelichting doenblijken.
7.Het algemeen bestuur stelt de begroting met toelichting
vast uiterlijk 1 juli van het jaar, voorafgaandeaan dat
waarvoor de begroting moet dienen.
8.Terstondna de vaststelling wordt aan de minister, de
Raden van de gemeenten en de algemenebesturenvan de
waterschappende begroting ter goedkeuringtoegezonden

6.

;

te

25

besturenvan de waterschappenvoor een ieder ter
inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen
verkrijgbaar gesteld. Van de terinzageleggingen de
verkrijgbaarstelling geschiedt openbare
kennisgeving.
De raden van de gemeenten, de minister en de
algemeneen dagelijkse besturenvan de
waterschappenkunnen bij het algemeenbestuur hun
zienswijze over de ontwerpbegrotingnaar voren
brengen. Het dagelijks bestuurvoegt de
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de
ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden.

Artikel 19
Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is artikel
18 voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20
1. De raad van de gemeente en de minister voldoen de
verschuldigdebijdrage bij wijze van voorschot in twaalf
maandelijkse termijnen.

Artikel 19
1. Het algemeenbestuurstelt de begroting vast in het
jaar voorafgaandeaan dat waarvoor zij dient.
2. Nadat deze is vastgesteld, zendthet algemeen
bestuur, zo nodig, de begroting aan de raden van de
gemeenten, de minister en de algemeneen dagelijkse
besturenvan de waterschappen.
Artikel 20
1. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot
uiterlijk het eind van het desbetreffendebegrotingsjaar
worden genomen.
2. De artikelen 18 en 19, eerste en tweede lid, zijn van
overeenkomstigetoepassing. Het dagelijks bestuurzendt
de begrotingswijziging binnen vier weken na de
vaststelling aan de raden van de gemeenten, de minister en
de algemeneen dagelijkse besturenvan de waterschappen.
Artikel 21
De minister, de gemeenten en de waterschappenvoldoen
de bijdragen bij wijze van voorschot in door hen nader te
bepalentermijnen.

2.De gemeenten en de waterschappenvoldoen de
verschuldigdebijdrage bij wijze van voorschot per
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Voor de leesbaarheidis artikel 18-oud opgespl
waarbij de systematiek van de artikelen 34 en 3
Wgr is gevolgd.

Vanaf dit artikel wordt nummering vervolgd
vanwege het invoegen van een nieuw artikel 19
Dit artikel was te onbepaalddoor “zo veel
mogelijk”. Er moet expliciet bepaald worden
wanneer artikel 18 en wel en wanneer niet van
overeenkomstigetoepassingzijn. Dat ís thans
aangepast.
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Toelichting

Artikel 22
l. Het dagelijks bestuurzendt voor 15 april van het jaar
na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een
voorlopige jaarrekening aan de minister, de radenvan
de gemeenten en de algemene en dagelijkse besturen
van de waterschappen.De voorlopige jaarrekening
gaat vergezeld van een verklaring omtrent de
getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een
accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.
2. Het algemeenbestuur draagt er zorg voor dat
medewerking wordt verleend aan door of namens de
accountant(s) van de minister, de gemeenten en de
waterschappenin te stellen onderzoekennaar de door
de accountant, bedoeld in het eerste lid, verrichte

ñnanciële
Dit artikel is aangepast aan de meuwe
bepalingen in artikel 34, 34b en 35 Wgr. Zo is er
een voorlopig jaarverslag geïntroduceerd(lid l).

`
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1

kwattaal.
3.111afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de
minister, de gemeenten en de waterschappende bijdragen
bij wijze van voorschot voldoen in door hen naderte
bepalentermijnen.

Artikel 2 l
l.Het algemeen bestuur brengt jaarlijks aan de minister, de
raden van de gemeenten, en de algemene besturenvan de
waterschappen voor 1 april een financieel verslag uit, dat
vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid
en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als
bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
2.Het algemeenbestuur draagt er zorg voor dat
medewerking wordt verleend aan door of namens de
accountant(s) van de minister, de gemeenten of de
waterschappenin te stellen onderzoekennaar de door de
accountant, bedoeld in het eerste lid, verrichte
(controle)werkzaamheden.
3.Het algemeenbestuurbrengt jaarlijks aan de minister, de
raden van de gemeenten en de algemene besturenvan de
waterschappenvoor 1 april een inhoudelijk verslag uit van

de werkzaamheden,het gevoerde beleid in het algemeen
en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn
werkzaamhedenen werkwijze in het bijzonder in het
afgelopen kalenderjaar.
4.Het algemeenbestuur stelt de in het eerste en derde lid
bedoeldestukken algemeen verkrijgbaar.

(controle)werkzaamheden.
3. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks aan de minister,
de radenvan de gemeenten en de algemene en
dagelijksebesturenvan de waterschappenvoor 15
april een inhoudelijk verslag uit van de
werkzaamheden,het gevoerde beleid in het algemeen
en de doelmatigheid en doeltreffendheidvan zijn
werkzaamhedenen werkwijze in het bijzonder in het
afgelopenkalenderjaar.
4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen
twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval
vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop
de jaarrekening betrekking heeft, aan de raden van de
gemeenten, de algemeneen dagelijksebesturenvan de
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Artikel 22
l.Een batig saldokan worden bestemdvoor vorming van
of toevoeging aan de reserve. De hoogte van dezereserve
wordt bepaalddoor het algemeen bestuur,gehoord de
minister, de raden van de gemeenten en de algemene
besturenvan de waterschappen.Voor zover een batig
saldo niet wordt aangewendvoor de reserve wordt het
saldonaar rato van de jaarlijkse bijdrage uitgekeerd aan de
minister, de gemeenten en de waterschappen.
2.De reserve in enig jaar bedraagt niet meer dan tien
procent van de gezamenlijke bijdragen van de minister, de
gemeenten en de waterschappenvan dat jaar tenzij de
minister, de raden van de gemeenten en de algemene
besturenvan de waterschappengezamenlijk een ander
percentage vaststellen.
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ÉWijzigingsvoorstel
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waterschappenen de minister.
5. Het algemeenbestuurstelt de in het eerste en derde lid
bedoeldestukken algemeen
verkrijgbaar.
Artikel 23
l. Een batig saldo kan worden bestemdvoor vorming van
of toevoeging aan de reserve, of kan wordenuitbetaald. De
hoogte van dezereserve wordt bepaalddoor het algemeen
bestuur,gehoord de minister, de radenvan de gemeenten
en de algemeneen dagelijkse besturenvan de
waterschappen.Voor zover een batig saldo niet wordt
aangewendvoor de reserve wordt het saldo naar rato van
de jaarlijkse bijdrage uitgekeerd aan de minister, de
gemeenten en de waterschappen.
2. De reservein enig jaar bedraagtniet meer dan tien
procent van de gezamenlijke bijdragen van de minister, de
gemeenten en de waterschappenvan dat jaar.

Ã

›_ï ›j

Lid 2 schrijft voor dat het percentage reservering
maximaal 10% is. Slechtsvoor het wijzigen van
overgedragenbevoegdhedenis verandering buiten
de officiële wijzigingsproceduremogelijk (zie art.
10 lid 2 Wgr). Het veranderenvan het percentage
kan dus niet aan de minister, de waterschappenen
gemeenten worden overgelaten. Zodoendeis deze
zinsnedeverwijderd.

Artikel 23
Na ontvangst van het ?nancieel verslag en het jaarverslag
stellen de minister, de raden van de gemeenten, en de
algemeneen dagelijkse besturen van de waterschappende
definitieve bijdragen vast. Zij delen dit medeaan Het
BrabantsHistorisch Centrum.

Artikel 24
Bij het jaarverslag stelt het algemeen bestuurde deñnitieve
bijdragen van de minister, de gemeenten en de
waterschappenvast.

De vaststelling van de definitieve bijdragen is een
bevoegdheidvan het algemeenbestuur.Deze
bijdrage wordt vastgesteldin de begroting.
Conform artikel 34, eerste lid, van de Wgr is dit een
bevoegdheidvan het algemeenbestuur.De in de
begroting opgenomen bedragenvormen een
verplichte uitgave voor de deelnemers.

Artikel 24.
l.Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot
de organisatie van de ?nanciële administratieen van het
kasbeheeren de boekhoudingvan het BrabantsHistorisch
Centrum. Deze regels behoevende goedkeuring van de
minister, de gemeenten en de waterschappen.Bij deze
regels wordt bepaaldwelke ambtenarenvan het Brabants
Historisch Centrum met het doen van ontvangsten en

Artikel 25
Het algemeenbestuur stelt regels vast met
1.
betrekking tot de organisatie van de financiële
administratieen van het kasbeheeren de boekhoudingvan
het BrabantsHistorisch informatie Centrum. Bij deze
regels wordt bepaaldwelke ambtenarenvan het Brabants
Historisch Informatie Centrum met het doen van
ontvangsten en betalingenworden belast.
2.
Het algemeenbestuurstelt regels vast met

In het oude eerste en tweedelid wordt bepaalddat
goedkeuring van de gemeente, de waterschappenen
de minister vereist is. Dat is in strijd met artikel
10:26 Awb. Het algemeen bestuurstelt de
verordeningenvast (art. 35 lid 6 jo. art. 212 en 213
Gemeentewet).
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betrekking tot de controle op de financiële administratieen
het kasbeheer.

Artikel 25
l.

De minister, de gemeenten en de waterschappen
kunnen gezamenlijknadereregels stellen over het
?nancieelen materieelbeheer, over de inrichting van
de begroting, het financieel verslag, jaarverslag en
aandachtspuntenvoor de accountantscontrole.

2.

Overeenkomstig door het algemeenbestuur vast te
stellen regels, die aan gedeputeerdestaten worden
medegedeeld,draagt het dagelijks bestuur zorg voor
van Het BrabantsHistorisch
de archíefbescheiden

Artikel 26
l. De minister, de gemeenten en de waterschappenkunnen
gezamenlijk nadere regels stellen over het financieel en
materieelbeheer, over de inrichting van de begroting, het
financieel verslag, jaarverslag en aandachtspuntenvoor de

accountantscontrole.
Aanpassingeni.v.m. de de?nitiebepalingen.

Artikel 27.

Artikel 26.
l.

Toelichting

\Vijzxgtngsw oorstel

Huidige regeling
betalingen wordenbelast.
2.Het algemeen bestuurstelt regels vast met betrekking tot
de controle op de financiële administratieen het
kasbeheer.Deze regels behoeven de goedkeuringvan de
minister, de gemeenten en de waterschappen.

l.

.

Centrum.
van Het Brabants Historisch
De archiefbescheiden
Centrum die op grond van de Archiefwet 1995
moeten worden overgebracht,komen te berusten in

de rijksarchiefbewaarplaatsin de provincie NoordBrabant.

Artikel 27
l.Het BrabantsHistorisch Centrum verstrektdesgevraagd
aan de minister, de gemeenten en de waterschappende
voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen.

Overeenkomstig door het algemeenbestuur vast te
stellenregels,die aan gedeputeerdestaten van de
provincie worden medegedeeld,draagt het dagelijks
bestuur zorg voor de archiefbescheidenvan het

BrabantsHistorischInformatie Centrum.
van het BrabantsHistorisch
2. De archiefbescheiden
Informatie Centrum die op grond van de Archiefwet
1995 moeten worden overgebracht,komen te berusten
in de provincie.
in de rijksarchietbewaarplaats
3. De directeur is belast met het beheervan de
archiefbescheiden,bedoeldin het eerste lid.
4. De minister, de colleges van de gemeenten en de
algemene en dagelijkse besturen van de
waterschappenkunnen de staat waarin de onder hun
verantwoordelijkheid bij het Brabants Historisch
Informatie Centrum berustendearchievenzich
bevindenonderzoeken.
Artikel 28
l. De colleges, de algemene en dagelijkse besturenvan
de waterschappen,de minister en het Brabants
Historisch Informatie Centrum verstrekkenelkaar
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De minister, de gemeenten en de waterschappenkunnen
inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden,
voor zover dat voor de vervulling van hun taak
redelijkerwijs nodig is.
2.Het BrabantsHistorisch Centrumsteltde minister, de
gemeenten en de waterschappente allen tijde in de
gelegenheidtoezicht te houdenop het bepaaldebij of
krachtensde Archiefwet 1995 ten aanzien van de
archieibescheiden
die berustenin de
rijksarchietbewaaiplaatsin de provincie Noord-Brabanten
de archieítbewaarplaatsen
van de gemeenten en de
waterschappen.

Artíkel 28.
l.De bestuursorganen
van de minister, de gemeenten en de
waterschappen,doen het dagelijks bestuurmededelingvan
de bij hen in voorbereidingzijnde maatregelen en plannen
die voor de behartiging van de belangen,bedoeldin artikel
2, voor het BrabantsHistorisch Centrum van belang zijn.
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desgevraagdinlichtingen en gegevens welke zij nodig
210111611
V001' de UímefellíllgVan hun laak2. De minister, de colleges en de algemeneen dagelijkse
besturenvan de waterschappenkunneninzage
vorderen van zakelijke gegevens en bescheidenvan
het BrabantsHistorisch Informatie Centrum, voor
zover dat voor de vervulling van hun taak
redelijkerwijs nodig is.
3. het BrabantsHistorisch Informatie Centrum stelt de
minister, de collegesen de algemeneen dagelijkse
besturenvan de waterschappente allen tijde in de
gelegenheidtoezicht te houden op het bepaaldebij of
krachtensde Archiefwet 1995 ten aanzienvan de
archieibescheiden
die berustenin de
rijksarchieíbewaarplaats
in de provincie en de
archieibewaarplaatsen
van de gemeenten.
Artikel 29
l. De colleges, de algemeneen dagelijksebesturenvan
de waterschappenen de minister doen het dagelijks
bestuurmededelingvan de bij hen in voorbereiding
zijnde maatregelen en plannen die voor de behartiging
van de belangen,bedoeldin artikel 2, voor het
BrabantsHistorisch Informatie Centrum van belang

2.De bestuursorganenvan de minister, de gemeenten en de
2.
waterschappenkunnen,bij de in het eerste lid bedoelde
mededeling,het gevoelen vragen van het dagelijks bestuur.
Ook ongevraagd kan het dagelijks bestuurzijn zienswijze
daaromtrentaan de minister, de gemeenten en de
waterschapenkenbaarmaken.
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Toelichting li

BrabantsHistorisch Centrum.

zijn.

De colleges,de algemene en dagelijksebesturenvan
de Waterschappenen de minister kunnen,bij de in het
eerste lid bedoeldemededeling,het gevoelen vragen
van het dagelijks bestuur.Ook ongevraagd kan het
dagelijks bestuurzijn zienswijze daaromtrentaan de
gemeentes, de waterschappenof minister kenbaar

Artikel 30
De benoeming,schorsing en ontslag is sinds 1
Het dagelijks bestuur beslist omtrent benoeming,schorsing januari 2015 een bevoegdheid
van het dagelijks
en ontslag van de directeurvan het BrabantsHistorisch
bestuur(art. 33b lid l onder d Wgr).
Informatie Centrum.
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Aanpassingeni.v.m. duidelijk maken wie (van de
gemeenten en de waterschappen)mededelingen
moeten doen aan het Dagelijks bestuurvan de
RHC. Omdat dit een collegeregelingis kunnengeen
verplichtingen aan de raad worden opgelegd.

maken.
Artikel 29.
l.
Het algemeenbestuurbeslistomtrent benoeming,
schorsing en ontslagvan de directeurvan Het
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Huidige regeling
2. Het dagelijks bestuurmaakt voor de benoeming van
de directeur een voordrachtop.

Wxmgingsvoorstel

Toeltchtmg

Artikel 30.
1. De directeur is belast met de uitvoering van de
werkzaamheden,taken en bevoegdhedenvan Het
BrabantsHistorisch Centmm die voortvloeien uit de
behartiging van de belangen, bedoeldin artikel 2,
derde lid, voorzover die uitvoering niet is opgedragen
aan het algemeen bestuur, dagelijks bestuur of de
voorzitter.
Het algemeen bestuurstelt voor de directeur een
2.
instructie vast.
Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de
3.
directeur.
Artikel 31.
1. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks
bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun
taak terzijde. Hij is in de vergaderingenvan het
algemeenen dagelijks bestuuraanwezig en heeft
daarin een adviserendestem.
2. Met inachtneming van artikel 14, derde lid, worden
alle stukken, die van het algemeenof het dagelijks
bestuur uitgaan door de directeur mede ondertekend.

Artikel 3 1
1. De directeur is belast met de uitvoering van de
werkzaamheden,taken en bevoegdhedenvan het
BrabantsHistorisch Informatie Centrum die
voortvloeienuit de behartiging van de belangen,
bedoeldin artikel 2 voor zover die uitvoering niet is
opgedragenaan het algemeen bestuur,dagelijks
bestuurof de voorzitter.
2. Het dagelijks bestuurstelt voor de directeur een
instructie vast.
3. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de

Nu benoeming van de directeur door het dagelijks
bestuurmoet geschieden(zie hierboven), ligt het
voor de handook de vervanging en instructie door
het dagelijks bestuur te laten regelen.

Artikel 32.
Het overige personeel wordt in dienst genomen, geschorst
of ontslagen door het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuuris bevoegd dezebevoegdhedenaan de directeur te

Geen wijzigingen

mandateren.
Artikel 33.
De rechtspositieregelingvan de provincie Noord-Brabant,
zoals dezethans luidt en in de toekomst na wijziging zal
luiden, is op het personeelvan overeenkomstige
toepassing.

directeur.
Artikel 32.
De directeur staat het algemeenbestuur, het
1.
dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van
hun taak terzijde. Hij is in de vergaderingenvan het
algemeen en dagelijks bestuuraanwezig en heeft daarin
een adviserendestem.
Met inachtneming van artikel l4, vijfde lid,
2.
alle
stukken, die van het algemeen of het dagelijks
worden
door de directeur medeondertekend.
uitgaan
bestuur

Artikel 34
1. Het dagelijks bestuur stelt de rechtspositie-en
arbeidsvoorwaardenregelingvast.
2. Het dagelijks bestuur volgt bij de vaststelling van de
regelingen, bedoeld in het eerste lid, zoveel mogelijk de
rechtspositieregelingvan de provincie Noord-Brabant,
zoalsdezethansluidt en in de toekomst na wijziging zal
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De bepaling is verhelderdomtrent welke regeling
van toepassingis, en dat het een bevoegdheidvan
het dagelijks bestuuris om de regels vast te stellen
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luiden.
3. Een regeling die afwijkt van de in het tweedelid
bedoelderechtspositieregeling,behoeft de instemmingvan
de regionale vakbondsbestuurders.
Artikel 34.
Artikel 35
Toetreding tot de regeling kan geschiedenbij een daartoe
Toetreding tot de regeling kan geschiedenbij een daartoe
strekkendgezamenlijk besluit van de minister, de raden en strekkendebesluitenvan de minister, de collegesen de
colleges van burgemeesteren wethoudersvan de
algemeneen dagelijkse besturenvan de waterschappen,na
gemeenten en de algemene besturenvan de waterschappen verkregen toestemming van de raden van de gemeenten,
alsmedede toe te treden bestuursorganenof
alsmedede toe te treden bestuursorganen
of
rechtspersonen.
rechtspersonen.
Artikel 35.
Artikel 36.
l.Uittreding uit de regeling kan geschieden door
1. Uittreding uit de regeling kan geschiedendoor
toezending van een daartoestrekkendbesluit van de
toezending van een daartoestrekkendebesluiten van
minister, de raden en college van burgemeesteren
de minister, de colleges en de algemene en dagelijkse
wethoudersvan de gemeenten of de algemenebesturen
besturenvan de waterschappen.De colleges
van de waterschappen.
overleggendaarbij ook het besluit tot toestemming
2.Het algemeenbestuurregelt de gevolgen van de
van de raden van de gemeenten.
uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van het
2. Het algemeenbestuur regelt de gevolgen van de
jaar volgend op dat waarin door de zorg van het dagelijks
uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van
bestuurde bekendmakingvan de uittreding in de
het jaar volgend op dat waarin door de zorg van het
Nederlandse Staatscourantis geschied.
dagelijks bestuur de bekendmaking van de uittreding
3.De kosten van uittreding komen voor rekening van de
in de NederlandseStaatscourantis geschied.
uittredendepartij.
3. De kostenvan uittreding komen voor rekening van het
uittredend college van burgemeestervan wethouders
van een gemeente, het uittredend algemeen of
dagelijks bestuurvan een waterschapof, in geval van
uittreding van de minister, voor rekening van de
minister.
Artikel 36.
Artikel 37.
Deze regeling kan worden gewijzigd bij gezamenlijk
1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij gezamenlijk
besluit van de minister, de radenen colleges van
besluit van de minister, de algemeneen dagelijkse
burgemeesteren wethoudersvan de gemeenten en de
besturenvan de waterschappenen van de colleges.
algemenebesturenvan de waterschappen.
2. De collegeshebbenvoor het besluit tot wijziging van de
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regeling de toestemming van de raden van hun gemeenten
nodig.

Artikel 37.
Deze regeling kan worden opgehevenbij gezamenlijk
besluit van de minister, de raden en colleges van
burgemeesteren wethoudersvan de gemeenten en de
algemene besturen van de waterschappen.Het algemeen
bestuur stelt een liquidatieplan op dat voorziet in de
verplichting van de minister, de raden van de gemeenten
en de algemenebesturen van de waterschappenom alle
rechten en plichten van het openbaarlichaam over de
cleehiemerste verdelen op een in het plan te bepalen Wijze.
Artikel 38.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste
dag van de kalendermaand,volgend op die waarin de
regeling is ingeschrevenovereenkomstig artikel 26 van de
Wet gemeenschappelijkeregelingen.

Artikel 38.
Deze regeling kan worden opgehevenbij besluit van de
minister, de algemeneen dagelijkse besturenvan de
waterschappenen de colleges. Het algemeenbestuur stelt
een liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de
minister en van de waterschappenen de gemeenten om
alle rechten en plichten van het openbaarlichaam over de
minister, de waterschappenen de gemeenten te verdelen
op een in het plan te bepalen wijze.

Aangepast i.v.m. omzetting tot collegeregeling

Artikel 39.
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de
eerste dag van de kalendermaand,volgend op de
bekendmaking in de Staatscourant door de minister.
2. De colleges zendende regeling aan gedeputeerdestaten
van de provincie.

Aangepast aan het nieuwe artikel 26 Wgr.

Artikel 49.
Deze regeling kan W01-denaangehaaldals; Regeling
BrabantsHistorisch cent,-um_

Artikel 40.
D626 rôgöllng kan WOTÖGIIaangehaald&lSZ
GemeenschappelijkeRegeling BrabantsHistorisch
Informatie centrum.

Tweedezin is komente ven/allen, omdat de inhoud
Cl8.8I°Va1'l
al in artikel 39 Staal.

Deze regeling zal met de toelichting door de
Staatssecretarisvan Onderwijs, Cultuur en Wetenschapin
de Staatscourantworden geplaatst.
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