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Onderwerp

Toestemming tot aanpassing van der gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum
Toestemming voor komende wijzigingen van gemeenschappelijke regelingen i.v.m. herindeling
deelnemende gemeenten.

Samenvatting
In verband met het voornemen tot toetreden van de Gemeente Boxtel en het formeel verwerken
van de herindeling van de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel tot de gemeente
Meierijstad is het nodig de gemeenschappelijke regeling van het Brabants Historisch Centrum te
wijzigen per 1 januari 2021. De Financiële paragraaf wordt uit de gemeenschappelijke regeling
gehaald omdat de financiële begroting elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.
Op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet uw raad
toestemming verlenen voor het treffen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling.
Op afzienbare termijn zullen er meerdere aan deze en andere gemeenschappelijke regelingen
deelnemende gemeenten worden samengevoegd. Door die herindelingen zullen de betreffende
regelingen moeten worden aangepast aan de gewijzigde namen van de deelnemende
gemeenten. Wij stellen u voor nu alvast toestemming te verlenen voor die wijzigingen van
gemeenschappelijke regelingen voor zover die uitsluitend verband houden met de herindeling van
de deelnemende gemeenten.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Paragraaf Bedrijfsvoering
Behandeling in commissie
14 oktober 2020
Ontwerpbesluit gemeenteraad
I.
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders te besluiten
tot toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel
tot de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum, en

II.

III.

IV.
V.

Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om te kunnen
besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het
bijgevoegde wijzigingsbesluit.
Deze besluiten middels toezending overeenkomstig artikel 10:31, eerste lid, in
samenhang met artikel 10:32 van de Algemene wet bestuursrecht bekend te maken aan
het college van burgemeester en wethouders.
Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de door het BHIC
voorgestelde wijziging.
Bij voorbaat toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met wijzigingen
van andere gemeenschappelijke regelingen, voor zover die uitsluitend betrekking hebben
op naamswijziging van de deelnemende gemeenten als gevolg van herindeling en niet
leiden tot wijziging van de rechten en plichten van het college ten opzichte van de
betreffende regeling.
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Waarom naar de raad
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om krachtens artikel 61 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen om toestemming te verlenen aan het college voor het treffen en
wijzigen van gemeenschappelijke regelingen, die het college van burgemeester en wethouders
aan wil gaan.
Het college van burgemeester en wethouders gaat niet over tot het treffen van een (wijziging op
een) gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. De
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Aanleiding
In verband met het toetreden van de gemeente Boxtel met ingang van 1 januari 2021 tot de
gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum (BHIC) is het nodig de
gemeenschappelijke regeling van het BHIC per die datum aan te passen.
Per mail van 20 augustus 2020 is de gemeente Meierijstad op de hoogte gebracht van het
voornemen van de gemeente Boxtel om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BHIC.
In de gemeenschappelijke regeling is formeel de herindeling van de gemeenten Sint-Oedenrode,
Schijndel en Veghel tot de gemeente Meierijstad nog niet verwerkt. Het bestuur van het BHIC stelt
voor hier tevens toe te besluiten.
In de komende jaren zullen een aantal gemeenten binnen deze gemeenschappelijke regeling tot
samenvoegingen/herindelingen over gaan (Regio Cuijk; Uden/Landerd).
Argumenten
1.1. Wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk bij toetreding van een
nieuwe gemeente.
In verband met het toetreden van de gemeente Boxtel tot de gemeenschappelijke regeling per 1
januari 2021 en de formele aanpassing in verband met de herindeling van de gemeenten SintOedenrode, Schijndel en Veghel tot de gemeente Meierijstad is het noodzakelijk om deze
gemeenschappelijke regeling aan te passen.
1.2 Toekomstige wijzigingen waar het slechts aanpassing van de benaming van de deelnemende
gemeenten betreft delegeren bevordert de procesgang.
Tot nu toe moeten dit soort wijzigingen allemaal via de gemeenteraad. Het is praktischer om dit te
delegeren.

Kanttekeningen
1.1 In de gemeenschappelijke regeling is nu een financiële paragraaf opgenomen. Aangezien de
financiële begroting elk jaar opnieuw wordt vastgesteld, wordt de financiële paragraaf in de
gemeenschappelijke regeling niet meer op genomen.
2.1 Het uittreden van de gemeente Haaren kan pas op een later tijdstip formeel worden verwerkt.
Communicatie
Na de toestemming van de gemeenteraad en na het besluit van het college, zal het Bestuur van
het BHIC voor 1 januari 2021 de toetreding effectueren, zodat deze voor 1 januari 2021 bekend
kan worden gemaakt op de daarvoor voorgeschreven wijze.
Participatie
Niet van toepassing
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Duurzaamheid
Niet van toepassing
Financiële toelichting
De toetreding van de gemeente Boxtel tot de gemeenschappelijke regeling heeft geen financiële
gevolgen voor de gemeente Meierijstad. De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op een
vastgesteld bedrag per inwoner. Het bedrag per inwoner blijft door de toetreding van de gemeente
Boxtel ongewijzigd. Het bedrag per inwoner blijft door de toetreding van de gemeente Boxtel
ongewijzigd.

Planning
Het bestuur van het BHIC noemt geen data in haar verzoek. Wel wordt gevraagd de
besluitvorming zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden, zodat de toetreding per 1 januari 2021
geëffectueerd kan worden.
Rechtsbescherming
Niet van toepassing.
Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Mail directeur BHIC
Wijzigingsbesluit

Onderliggende documenten
-

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2020
Gelet op
Artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Artikel 34 en artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie
centrum;
Besluit gemeenteraad:
I.
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders te besluiten
tot toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel tot de
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum, en
II.
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om te kunnen
besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het bijgevoegde
wijzigingsbesluit.
III.
Deze besluiten middels toezending overeenkomstig artikel 10:31, eerste lid, in
samenhang met artikel 10:32 van de Algemene wet bestuursrecht bekend te maken aan het
college van burgemeester en wethouders.
VI.
Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de door het BHIC
voorgestelde wijziging.
V.
Bij voorbaat toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met wijzigingen
van andere gemeenschappelijke regelingen, voor zover die uitsluitend betrekking hebben op
naamswijziging van de deelnemende gemeenten als gevolg van herindeling en niet leiden tot
wijziging van de rechten en plichten van het college ten opzichte van de betreffende regeling.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 5 november 2020
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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