
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 11 
11ini00592 
 
1. Onderwerp: 
 

Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

12 mei / 3e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

De raad stelt de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers vast. Het Staring Instituut en het Achterhoeks Archief worden met deze 
regeling samen ondergebracht in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Geen 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Regio Achterhoek 
Achterhoeks Archief, mevrouw Siero 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

Ingrid Frerix, i.frerix@oude-ijsselstreek.nl, tel. 292 278 
Inge Waarlo, i.waarlo@oude-ijsselstreek.nl, tel 292 412 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

Tijdens het reces is er gelegenheid voor meer informatie bij Ingrid Frerix, tel. 
(0315) 292 278. 
NB Er is extra gelegenheid tot het stellen van vragen op maandag 9 mei 2011 
van 19 uur tot 19.30 uur in spreekkamer Schuilenburg. Komst svp vooraf melden 
bij José Vos tel. (0315) 292 312. 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 12 mei 2011  

 

Bundelnummer :  11  
 

11ini00274 
 
 
Onderwerp  : Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De raad voorstellen om de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (EAL) vast te 
stellen. 

2. De raad voorstellen om wethouder Haverdil als lid en wethouder Sluiter als plaatsvervangend lid te benoemen 
in het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum 

3. De raad voorstellen om in te stemmen met de intentie tot het instellen van een bestuurscommissie binnen de 
gemeenschappelijke regeling om de inbreng en de behartiging van de belangen van de Staring Stichting 
binnen het Erfgoedcentrum optimaal mogelijk te maken. 

 
 
Aanleiding 
Op 31 maart 2010 heeft het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek besloten een nieuwe Wgr 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers op te richten. In dit centrum gaan het huidige Achterhoeks Archief 
en het Staring Instituut samen als één organisatie om zo de samenwerking te intensiveren. Hiervoor heeft de 
Regio Achterhoek, na intensief overleg met alle gemeenten, een voorstel voor geschreven. Met het voorstel 
van de Regio Achterhoek wordt alleen deze samenvoeging geregeld. Het algemeen bestuur van de 
opgerichte EAL zal na besluitvorming de samenwerking verder vorm geven.  
In de collegevergadering van 8 februari jl. is gesproken over de Wgr EAL waarin is toegezegd dat hierover 
een voorstel zou komen. Dit voorstel ligt nu voor u.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Alle wettelijke archieftaken voor de bij de Regio Achterhoek aangesloten gemeenten worden door 
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers uitgevoerd, alsmede de zogenoemde “Staring-taken” 
(diensten op het gebied van streekcultuur en –historie). 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Door gezamenlijke huisvesting kan de dienstverlening worden verbeterd 

De laatste jaren legt de overheid veel nadruk op het beheren, verzamelen, ordenen en ontsluiten 
van historische informatie zodat deze publieksgericht wordt. Vanuit deze invalshoek hebben het 
Streekarchivariaat Achterhoek en het Staring Instituut met steun van de provincie onderzocht in 
hoeverre deze twee organisaties samen konden werken. Daarbij werd ook de huisvesting in acht 
genomen. Beide organisaties zijn gehuisvest op een wijze die niet van deze tijd is en technisch 
gezien niet langer verantwoord was. Onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerking op meerdere 
fronten meerwaarde heeft. De nu nog versnipperde informatie komt voor het publiek op één plaats 
bij elkaar.  

 
1.2 De voorgestelde Wgr-regeling voldoet aan de juridische eisen 

De Regio Achterhoek heeft het concept van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers 2011 opgesteld. Regionaal heeft er een inhoudelijke en juridische toets 
plaatsgevonden. De regeling voldoet aan de gestelde eisen.    

 
1.3 Totstandkoming geschiedt budgettair neutraal 

De totstandkoming van het EAL geschiedt budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de samenvoeging 
van het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut geen verhoging van de bijdragen van de 
betrokken gemeenten tot gevolg heeft. De bijdragen van de 8 gemeenten van de Regio Achterhoek 
met betrekking tot archiefbeheertaken en de zogenaamde ‘Staringtaken’ blijven gelijk. De 
begrotingen van het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut zijn samengevoegd waarbij de 
afzonderlijke geldstromen wel inzichtelijk blijven. Het nieuwe formatieplan van het EAL moet nog 
definitief worden vastgesteld maar past in ieder geval binnen de huidige begroting.  



 
1.4 Efficiencyvoordelen door samenwerking 

Het EAL zal een taakstelling krijgen om 10% te bezuinigen op haar begroting 2012. De verwachting 
is dat dit gerealiseerd kan worden zonder al te veel afbreuk te doen aan de kernactiviteiten. De te 
realiseren bezuiniging kan grotendeels tot stand komen door de efficiencyslag die wordt gemaakt 
door beide instellingen samen te voegen.  
Een ander voordeel is dat de samenwerking een eind maakt aan de overlap van de 
werkzaamheden van beide instellingen. Bestaande taken kunnen efficiënter worden uitgevoerd 
door het bundelen van kennis, krachten en infrastructuur. 

2.  
2.1 Wethouder Haverdil als lid en wethouder Sluiter als plaatsvervangend lid benoemen in het Algemeen 

Bestuur. 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat een GR moet zijn voorzien van een 
algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (AB) moet worden samengesteld uit de 
raden en/of colleges van de deelnemende gemeenten. Uit het AB wordt vervolgens een dagelijks 
bestuur (DB) gevormd.  
In artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling staat dat iedere gemeenteraad een lid en een 
plaatsvervangend lid aanwijst. In de bestaande situatie zijn er geen leden van uw college of de raad 
benoemd in een algemeen of dagelijks bestuur. Wethouder Haverdil heeft cultuur in zijn portefeuille 
en kan vanuit deze achtergrond deze positie vervullen. Wethouder Sluiter is een goede 
plaatsvervanger. 

3.  
3.1 Met het instellen van een bestuurscommissie worden de Staringtaken ook vertegenwoordigd.  

Het DB bestaat uit drie door het AB te benoemen leden, waarvan er twee uit het AB komen en één 
op voordracht van de Staring Stichting. Inbreng van de belangen van de Staring Stichting (deze is 
opgericht om dat de Stichting Staring Instituut opgaat in het EAL) kan niet rechtstreeks in het AB. 
De Wgr biedt hiervoor geen ruimte. Wat wel tot de mogelijkheden behoort, is deze benoeming van 
één DB lid en de instelling door het AB van een bestuurscommissie. Het is nadrukkelijk de opzet 
van partijen om hiertoe over te gaan. De bestuurscommissie zal zoveel mogelijk taken toebedeeld 
krijgen vanuit AB en DB van het Erfgoedcentrum. De bestuurscommissie zal bestaan uit in totaal 
zeven leden (het gehele DB, aangevuld met twee leden van het AB en twee leden die worden 
voorgedragen door de Staring Stichting. Met deze opzet zal een verantwoorde en evenwichtige 
inbreng van betrokken belangen zijn gegarandeerd.  

 
 

Kanttekeningen 
a.  

 
Kosten, baten, dekking 
De bijdragen aan de Regio Achterhoek voor het streekarchief en aan het Staring instituut, die in onze 
begroting opgenomen zijn op product 50 cultuur en kunst, worden naar rato beschikbaar gesteld aan het 
EAL.  
 
Bezuiniging 
Het EAL zal voor 2012 een taakstelling meenemen om 10% te bezuinigen op haar huidige begroting 
(begroting 2011). De verwachting is dat deze bezuiniging gerealiseerd kan worden zonder te veel afbreuk te 
doen aan de wettelijke kerntaken en de wezenlijke streekeigen taken. De te realiseren bezuiniging zal 
grotendeels tot stand moeten komen door de efficiencyslag die wordt gemaakt door beide instellingen 
samen te voegen. Het bestuur van het EAL moet ervoor zorg dragen dat taken op het gebied van 
archiefbeheer en taken met betrekking tot het streekeigene en de bijbehorende geldstromen gescheiden 
blijven. Dit moet waarborgen dat een eventuele bezuiniging op de ene taak, geen gevolgen kan hebben voor 
de andere taak.  
 
 



Begrotingen 
Huidige vastgestelde begrotingen 

2011      

            

  lasten baten 
inzet 

reserves 
bijdrage 

gemeenten 
Te verdelen 
over  

        

Streekarchief 1.070.000 23.000 0 1.047.000 8 gemeenten 

Staringinstituut 351.000 162.000 25.000 164.000 

15 gemeenten 

en de provincie 
Gelderland 

     1.211.000   

        

De inzet reserve staringinstituut betreft de onttrekking van het incidentele negatieve exploitatieresultaat. 

            

 
Conceptbegroting 2011 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers  

  lasten baten 
inzet 

reserves 
bijdrage 

gemeenten 
Te verdelen 
over  

        

Archieftaken 1.070.000 23.000 0 1.047.000 8 gemeenten 

Staringtaken 351.000 162.000 25.000 164.000 15 gemeenten 

     1.211.000   

            

Taakstelling      

            

Te realiseren taakstelling vanaf 2012 zijnde 10%  121.000   

            

Bijdrage gemeenten 2012  na taakstelling   1.090.000   

Conceptbegroting 2012 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers  

  lasten baten 
inzet 

reserves 
bijdrage 

gemeenten 
Te verdelen 
over  

        

Archieftaken 961.000 18.000 0 943.000 8 gemeenten 

Staringtaken 310.000 162.000 0 148.000 15 gemeenten 

     1.091.000   

            
 
Uitvoering 
Intentie uitbreiding aantal deelnemers 
In de gemeente Zutphen is het Regionaal Archief Zutphen gevestigd. Hier worden de archieven beheerd van 
de gemeenten Zutphen en (via een dienstverleningsovereenkomst) ook die van de gemeenten Brummen en 
Lochem. Zutphen en Lochem hebben een subsidierelatie met het Staring Instituut en zullen deze 
subsidierelatie continueren met het Erfgoedcentrum ten aanzien van de ‘Staringtaken’.  
De gemeente Zutphen heeft aangegeven dat het de intentie heeft om op termijn ook deel te nemen aan de 
Wgr Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en dus niet alleen de ‘Staringtaken’ maar ook de wettelijke 
archieftaken daarin onder te brengen. Dit zou in principe ook gelden voor de gemeente Lochem. Enige 
(harde) voorwaarde is dat de locatie in Zutphen (depot en studiezaal) in stand wordt gehouden en dat daarbij 
de eigendom van de archieven/collecties bij de betreffende gemeente blijft. De uitvoering van de 
archiefbeheertaken zal dan worden ondergebracht bij het Erfgoedcentrum. 
 
Zgn. ‘Staringtaken’ blijven behouden in Stichting Staring   
De Stichting Staring Instituut fuseert volledig met het Streekarchief Achterhoek tot het EAL. Per 1 juli houdt 
de Stichting Staring Instituut dus op te bestaan. Om voor het Erfgoedcentrum wel bestuursleden vanuit de 
"Staringtaken" aan het algemeen bestuur te kunnen voordragen, is er een lichaam met affiniteit daarmee 
nodig. Daarin voorziet de nieuw opgerichte Staring Stichting, die op 16 maart 2011 is opgericht en op 17 
maart 2011 in het handelsregister is ingeschreven. De Staring Stichting zal niet (een deel van) de 
werkzaamheden van de Stichting Staring Instituut gaan verrichten, maar bestuursleden voordragen. 
 



Planning 
• 12 mei 2011 vaststelling Wgr door raad  
• Bekendmaking regeling in Gelderse Post (begin juni) 
• 1 juli 2011 ingangsdatum Wgr  
• Na besluitvorming volgt een verdere uitwerking van de samenwerking door het EAL i.o.. Hierbij 

worden de archiefafspraken in overleg met de teamleider DIV opgesteld.   
 
Communicatie/participatie 
De communicatie wordt geheel door de Regio Achterhoek verzorgd. De gemeenschappelijke regeling zal in 
het interne register van onze gemeente worden opgenomen.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Het AB en DB van het EAL geven de gemeenteraden uit eigen beweging of op verzoek van de raad of 
raadsleden alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door hen gevoerde beleid. Het 
verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording geschiedt op de wijze zoals die in het 
reglement van orde is bepaald.  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga     J.P.M. Alberse 
secretaris     burgemeester 
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De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk;  
 
overwegende:  
 
dat met ingang van 1 juli 2011 de taken van het Achterhoeks archief geen onderdeel meer zullen 
uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling van de Regio Achterhoek; 
 
dat de taken van het Achterhoeks archief samen met de taken van de Stichting Staring Instituut, 
opgericht d.d. 16 maart 2011 en gevestigd te Doetinchem met ingang van voornoemde datum worden 
ondergebracht in de nieuwe gemeenschappelijke regeling “Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
2011”; 
 
dat de uitdrukkelijke intentie bestaat om, naast de in artikel 12 Wet gemeenschappelijke regelingen 
genoemde bestuursorganen, een commissie als bedoeld in artikel 25 van deze wet binnen voornoemd 
Erfgoedcentrum te laten fungeren zulks met het oog op de behartiging van alle bij het Erfgoedcentrum 
betrokken belangen anders dan die voortvloeien uit de Archiefwet 1995, doch dat een dergelijk besluit 
is voorbehouden aan het algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum; 
 
dat daarnaast, op grond van het bepaalde in artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen, het 
uitdrukkelijk de bedoeling is, een samenwerkingsrelatie aan te gaan met de Staring Stichting opgericht 
bij notariële akte d.d. 16 maart 2011 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Doetinchem d.d. 
17 maart 2011 onder nummer 52294293, doch dat een dergelijk besluit is voorbehouden aan het 
algemeen bestuur van het Erfgoedcentrum; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011; 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Archiefwet 1995 en het  Archiefbesluit;  
 
besluiten vast  te stellen de navolgende  

Gemeenschappelijke regeling “Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers 2011” 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1  
In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:  
a. de regeling: gemeenschappelijke regeling “Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011”;  
b. het Erfgoedcentrum: het openbaar lichaam “Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers” als bedoeld 

in artikel 2;  
c. de deelnemers: aan de regeling deelnemende gemeenten;  
d. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;  
e. de directeur: de in artikel 32, eerste lid van de Archiefwet 1995 bedoelde archivaris die tevens de 

functie uitoefent van secretaris van de bestuursorganen van deze regeling. 

Artikel 2  
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers” gevestigd te 
Doetinchem.  

Artikel 3  
Het Erfgoedcentrum heeft tot doel  
a. het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van 

archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen;  
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b. het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale 
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers als hiervoor genoemd 
onder a.; 

c. het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en 
de Liemers in de ruimste zin van het woord. 

Artikel 4  
Het Erfgoedcentrum kent de volgende bestuursorganen: een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur 
en een voorzitter. 

2. ALGEMEEN BESTUUR  

Artikel 5  
1. De leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de 

gemeenteraden uit de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders. 
2. Iedere gemeenteraad wijst een lid en tevens een plaatsvervangend  lid aan.  
3. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode van vier jaren; zij 

treden af op het tijdstip waarop de zittingsperiode van de gemeenteraden afloopt.  
4. De gemeenteraden beslissen uiterlijk in de tweede vergadering van elke zittingsperiode over de in 

lid 3 genoemde aanwijzing.  
5. Indien tussentijds een zetel in het algemeen bestuur vacant komt, wijst de betreffende 

gemeenteraad volgens de hierboven omschreven procedure zo spoedig mogelijk een nieuw lid 
aan. 

Artikel 6  
1. De provinciaal inspecteur der archieven in Gelderland of diens plaatsvervanger wordt voor de 

vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft daarin een raadgevende stem.  
2. De secretarissen en griffiers van de deelnemers kunnen voor een vergadering van het algemeen 

bestuur uitgenodigd worden. Zij hebben daarin een raadgevende stem.  

Artikel 7  
Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast, waarbij zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij hetgeen de Gemeentewet bepaalt ten aanzien van vergaderingen van 
de gemeenteraad.  

Artikel 8  
1. Voor zover taken en bevoegdheden in deze regeling niet aan een ander persoon of orgaan worden 

toegekend, berusten deze bij het algemeen bestuur. 
2. het algemeen bestuur heeft in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het benoemen van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter 
b. het vaststellen van de begroting en jaarrekening 
c. het vaststellen van verordeningen in het kader van het aan het bestuur van de regeling 

opgedragen archieftaak, inclusief de bevoegdheid om een verordening vast te stellen als 
bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet. 

3. Het algemeen bestuur besluit op voordracht van het dagelijks bestuur over benoeming, schorsing 
en ontslag van de directeur.  

4. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot: 
a. het beheer van de archiefbewaarplaatsen;  
b. het beheer van de naar die archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden;  
c. het toezicht op het beheer van de niet naar die archiefbewaarplaatsen overgebrachte 

archiefbescheiden.  
5. Onder het stellen van regels zijn mede begrepen die voor de vergoeding van kosten met 

betrekking tot de raadpleging van archiefbescheiden.  
6. Voor 1 juli van elk jaar stelt het algemeen bestuur op voorstel van de directeur een verslag over de 

werkzaamheden van de dienst in het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast. Het verslag wordt 
vervolgens aan de deelnemende gemeenten, ter attentie van de gemeentelijke bestuursorganen, 
ter kennisname gezonden.  
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Artikel 9  
Het algemeen bestuur kan commissies als bedoeld in artikel 25 Wet gemeenschappelijke regelingen 
instellen. 

3. DAGELIJKS BESTUUR  

Artikel 10  
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden, allen aangewezen door het 

algemeen bestuur en bij voorkeur afkomstig uit verschillende gemeenten. De voorzitter en één lid 
worden uit het algemeen bestuur aangewezen en één lid  op voordracht van het bestuur van de 
Staring Stichting.  

2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt van rechtswege, zodra men als lid van het 
algemeen bestuur ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur en het laatstgenoemde lid wanneer 
het  algemeen bestuur daartoe op voordracht van het bestuur van de Staring Stichting besluit.  

3. Het bepaalde in lid 2, is niet van toepassing met betrekking tot de periodieke aftreding zoals 
omschreven in artikel 5, derde lid. In dat geval treden zij af op het tijdstip waarop hun opvolgers de 
aanwijzing bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben aangenomen.  

Artikel 11 
1. De provinciaal inspecteur der archieven in Gelderland of diens plaatsvervanger kan voor 

vergaderingen van het dagelijks bestuur worden uitgenodigd. Hij heeft daarin een raadgevende 
stem.  

2. De secretarissen en griffiers van de deelnemers kunnen voor de vergadering van het dagelijks 
bestuur uitgenodigd worden. Zij hebben daarin een raadgevende stem.  

Artikel 12  
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als hij daartoe heeft besloten, dan wel de voorzitter dit 
nodig oordeelt.  

Artikel 13  
1. Het dagelijks bestuur stelt in zijn eerste vergadering een reglement van orde vast, waarbij zoveel 

mogelijk wordt aangesloten bij hetgeen de Gemeentewet bepaalt ten aanzien van vergaderingen 
van burgemeester en wethouders.  

2. Het overeenkomstig het vorige lid vastgestelde reglement wordt in de eerstvolgende vergadering 
van het algemeen bestuur ter kennisneming meegedeeld. 

Artikel 14 Tot de taken van het dagelijks bestuur b ehoren in elk geval:  
1. het voorbereiden van al hetgeen in het algemeen bestuur ter overweging moet worden gebracht;  
2. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;  
3. het beheer van de activa en passiva van het Erfgoedcentrum;  
4. de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt voor de controle op het geldelijk beheer 

en de boekhouding van het Erfgoedcentrum;  
5. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat 

nodig is ter voorkoming van verjaring van recht of bezit;  
6. het houden van een voortdurend toezicht op alles wat het Erfgoedcentrum aangaat; 
7. Al hetgeen deze regeling voor het overige aan het dagelijks bestuur opdraagt.  

Artikel 15 
Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast ten aanzien van de archiefbescheiden van het 
Erfgoedcentrum met betrekking tot de zorg, de bewaring en het beheer der bescheiden, evenals die 
over het toezicht op het beheer daarvan. Daarbij baseert het dagelijks bestuur zich waar mogelijk op 
terzake geldende voorschriften zoals deze voor de gemeente Doetinchem  zijn of nader zullen worden 
vastgesteld. 
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4. DE VOORZITTER  

Artikel 16  
1. De voorzitter van het Erfgoedcentrum is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur.  
2. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen; het algemeen bestuur regelt 

tevens zijn vervanging.  

Artikel 17 
1. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de bestuursorganen. 
2. De voorzitter ondertekent de stukken die van de bestuursorganen uitgaan.  
3. De voorzitter vertegenwoordigt het Erfgoedcentrum in en buiten rechte. De vertegenwoordiging kan 

hij opdragen aan een door hem aan te wijzen gevolmachtigde.  
4. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een van de deelnemers, die partij is in een geding 

waarbij het Erfgoedcentrum betrokken is, wordt het Erfgoedcentrum door zijn vervanger 
vertegenwoordigd.  

5. INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING  

Artikel 18 
1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, gezamenlijk en ieder afzonderlijk, aan het algemeen 

bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.  
2. Zij geven, gezamenlijk of ieder afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het 

algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die 
nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.  

3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, evenals het na voorafgaand verzoek 
verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid geschieden op de wijze zoals is 
aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur. 

4. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend 
worden geweigerd indien dit in strijd zal zijn met belangen als bedoeld in artikel 10 Wet 
openbaarheid van bestuur. 

5. De leden 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter.  

Artikel 19  
1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de gemeenten uit eigen beweging 

of op verzoek van de raden of één of meer leden daarvan alle inlichtingen die nodig zijn voor een 
juiste beoordeling van het door hen gevoerde beleid.  

2. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de gemeenteraad die hem heeft aangewezen alle 
inlichtingen die door dat bestuursorgaan of één of meer leden daarvan worden verlangd.  

3. De leden van het algemeen bestuur zijn aan de gemeenteraden die hen hebben aangewezen 
verantwoording schuldig voor het door hen in dat bestuur gevoerde beleid.  

4. Het op verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste en tweede lid evenals het 
afleggen van verantwoording als bedoeld in het derde lid geschiedt op de wijze zoals die in het 
reglement van orde is bepaald.  

5. De verstrekking van inlichtingen kan door het orgaan c.q. degene die deze moet verschaffen 
uitsluitend worden geweigerd indien dit in strijd zal zijn met belangen als bedoeld in artikel 10 Wet 
openbaarheid van bestuur.  

Artikel 20 
De raden van de gemeenten zijn bevoegd de door hen in het algemeen bestuur benoemde leden 
tussentijds ontslag te verlenen indien zij het vertrouwen van de raad niet meer bezitten. 

6. DE DIRECTEUR , PERSONEEL EN INRICHTING 

Artikel 21 
1. De directeur van het Erfgoedcentrum is secretaris van de bestuursorganen en heeft in hun 

vergaderingen een raadgevende stem.  
2. De directeur wordt, op voordracht van het dagelijks bestuur, benoemd en ontslagen door het 

algemeen bestuur. 
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3. Het dagelijks bestuur is bevoegd ten aanzien van de overige rechtspositionele aangelegenheden 
betreffende de directeur, waaronder schorsing wordt begrepen. 

4. De directeur wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op de door het dagelijks bestuur te 
bepalen wijze. 

Artikel 22 
1. De directeur is belast met de uitvoering van de in artikel 3 genoemde doelstelling en de schriftelijke 

vormgeving van de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur en  het dagelijks bestuur 
en tevens met de voorbereiding van de betrokken vergaderingen.  

2. De directeur medeondertekent alle stukken die van het algemeen bestuur of van het dagelijks 
bestuur uitgaan. 

3. Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur vindt het beheer van de activa en passiva 
van het Erfgoedcentrum plaats door de directeur. Hij legt daarover jaarlijks voor 1 april 
verantwoording af aan het dagelijks bestuur.  

Artikel 23  
1. Het overige personeel wordt in dienst genomen, geschorst of ontslagen door het dagelijks bestuur, 

op voorstel van de directeur.  
2. Lid 1 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van medewerkers die op een 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn van het Erfgoedcentrum. 

Artikel 24 
De instructie voor de directeur en de regelingen voor het beheer van de archiefbewaarplaats(en) van 
de deelnemers, de naar die archiefbewaarplaats(en) overgebrachte archiefbescheiden en de regeling 
voor het toezicht op het beheer van de niet naar die archiefbewaarplaats(en) overgebrachte 
archiefbescheiden worden op voorstel van het dagelijks bestuur vastgesteld door het algemeen 
bestuur.  

Artikel 25  
1. De directeur stelt jaarlijks een werkplan voor hem en zijn medewerkers op. Het dagelijks bestuur 

biedt dit werkplan ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan. 
2. Na vaststelling wordt het werkplan ter kennis gebracht aan de colleges van burgemeester en 

wethouders van de deelnemende gemeenten. 

Artikel 26  
1. Het algemeen bestuur regelt de bezoldiging van de directeur en de overige medewerkers van het 

Erfgoedcentrum. 
2. Het algemeen bestuur regelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 125 en 134 van de 

Ambtenarenwet, de rechtspositie van de directeur en de overige medewerkers van het 
Erfgoedcentrum, met dien verstande dat op het totale genoemde personeel naast de algemeen 
voor de gemeentelijke sector geldende Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (Car), de 
Uitwerkingsovereenkomst (Uwo) van de sector gemeenten van toepassing wordt verklaard. 

3. Het algemeen bestuur kan de vaststelling en wijziging van de Car/Uwo en de hiervan afgeleide 
verordeningen en regelingen delegeren aan het dagelijks bestuur.  

4. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voor het personeel van het 
Erfgoedcentrum geldende rechtspositieregelingen. 

7. FINANCIËN  

Artikel 27  
1. Als grondslag voor het financiële beheer van het Erfgoedcentrum geldt een jaarlijks door het 

algemeen bestuur vast  te stellen begroting van inkomsten en uitgaven, telkens voor 1 juli van het 
jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor zij geldt, evenals een vast te stellen rekening, telkens voor 1 
juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Deze begroting is mede 
gebaseerd op het ontvangen van bijdragen van de aan deze gemeenschappelijke regeling 
deelnemende gemeenten, waar het gaat om toe te rekenen kosten voortvloeiend uit de op grond 
van deze regeling uitoefening van de taken als genoemd in artikel 3 van deze regeling, en 
daarnaast op het ontvangen van subsidies van andere gemeenten waar het gaat om toe te 
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rekenen kosten voortvloeiend uit de uitoefening van de taken als genoemd in artikel 3 sub c van 
deze regeling. 

2. Alvorens tot vaststelling c.q. voorlopige vaststelling van de begroting, een wijziging van die 
begroting of rekening wordt besloten krijgen de gemeenteraden tien (10) weken de gelegenheid 
eventuele zienswijzen over bedoelde (concept) stukken bij het algemeen bestuur kenbaar te 
maken, conform de procedure in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

3. Bij de aanbieding van de rekening wordt tevens een accountantscontrole-rapport evenals een 
jaarverslag gevoegd.  

Artikel 28  
1. In de netto kosten van het Erfgoedcentrum wordt door de deelnemers bijgedragen. De raming en 

de definitieve vaststelling van de gemeentelijke bijdragen voor een jaar vinden plaats naar rato van 
het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte 
bevolkingscijfers per 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar.  

2. Het algemeen bestuur bepaalt jaarlijks het bij voorschot verschuldigde aandeel van de deelnemers. 
Het voorschot wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners van de deelnemers per 1 januari 
van het voorgaande jaar. De bijdrage moet voor 1 februari van het betreffende jaar worden betaald.  

3. Uiterlijk binnen drie weken na de besluitvorming door Gedeputeerde Staten over de begroting en 
de rekening doet het dagelijks bestuur daarvan mededeling aan de deelnemers.  

4. Verrekening vindt voor zoveel nodig plaats binnen twee maanden na verzending van de in het 
vorig lid bedoelde mededeling.  

Artikel 29  
1. Het bepaalde in artikel 35, eerste en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is niet 

van toepassing op af- en overschrijvingen op de posten van de begroting, evenals op andere 
ontwerpwijzigingen voor zover daaruit geen verhoging van de deelnemersbijdragen voortvloeit.  

2. Het dagelijks bestuur biedt een voorstel tot af- en overschrijvingen of tot een andere wijziging 
bedoeld in het eerste lid uiterlijk drie weken voor de voorgenomen datum van vaststelling aan het 
algemeen bestuur aan.  

3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt direct na vaststelling aan de deelnemers gezonden. 

Artikel 30 
Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21, 24 en 25 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen voor de leden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en in 
te stellen commissies, een regeling voor een onkostenvergoeding respectievelijk voor het bijwonen 
van vergaderingen vaststellen.  

8. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING  

Artikel 31  
1. De toetreding van bestuursorganen van andere gemeenten of andere gemeenschappelijke 

regelingen is mogelijk. Aan een dergelijke toetreding kunnen voorwaarden worden verbonden. 
2. Toetreding van bestuursorganen van andere gemeenten of gemeenschappelijke regelingen 

geschiedt, na advies van het algemeen bestuur, bij besluit van de bestuursorganen van de 
deelnemende gemeenten.  

3. Als gemeenschappelijke regelingen, als hiervoor bedoeld, toetreden, worden onder gemeenten c.q. 
gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders zoals vermeld in deze 
gemeenschappelijke regeling tevens verstaan de bevoegde bestuursorganen van de toetredende 
openbare lichamen.  

Artikel 32  
1. Elk der deelnemers kan uit de gemeenschappelijke regeling treden met ingang van een 

begrotingsjaar, mits de opzeggende deelnemer het besluit daartoe tenminste 1 jaar voordien ter 
kennis heeft gebracht van de overige deelnemers.  

2. Ingeval van uittreding als bedoeld in het vorig lid, stelt het algemeen bestuur, in overleg met de 
gemeenteraden tenminste twee maanden voor het tijdstip van uittreding, een regeling vast ten 
aanzien van de financiële gevolgen van uittreding.  

3. De uittredingsregeling omvat de vergoeding van de kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de 
uittreding.  
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4. De uittreding komt eerst tot stand, nadat de deelnemers aan de verplichtingen, voortvloeiende uit 
de in lid 2 en 3 bedoelde regeling hebben voldaan.  

Artikel 33  
1. Een wijziging van de regeling, anders dan in geval van uittreding en/of toetreding en de opheffing 

daarvan kan slechts geschieden, na advies van het algemeen bestuur, bij besluit van de raden, de 
colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de deelnemende gemeenten.  

2. Een opheffing van de regeling komt eerst tot stand nadat door alle deelnemers is ingestemd met 
en is voldaan aan een daarvoor opgesteld liquidatieplan.  

9. SLOTBEPALING  

Artikel 34  
1. De regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.  
2. Bekendmaking en registratie van de regeling vindt plaats onmiddellijk nadat van alle deelnemende 

gemeentebesturen  bericht is ontvangen inzake besluitvorming tot deelname aan deze regeling.  
3. De regeling wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.  
4. De regeling kan worden aangehaald als “Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 ”.  
5. Het dagelijks bestuur is belast met de bekendmaking van de regeling.  
6. Het gemeentebestuur van Doetinchem is belast met het zenden van de regeling aan het college 

van Gedeputeerde Staten.  
 
Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek op 12 april 2011. 
de heer J.P.M. Alberse  
 
 
 
de burgemeester 
 
 
 
Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek in hun 
vergadering van 12 april 2011.  
mevrouw G.H. Tamminga de heer J.P.M. Alberse 
 
 
 
secretaris burgemeester 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
12 mei 2011 
de heer J. Van Urk de heer J.P.M. Alberse  
 
 
 
de griffier, de voorzitter, 
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