
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 11 
11ini02261 
 
1. Onderwerp: 
 

Wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek i.v.m. overgang 
archieftaken naar Erfgoedcentrum 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

22 december / 8e cyclus 2011  

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

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: 
 

Erfgoedcentrum doet v.a. 1 juli 2011 archieftaken en daarom moeten deze taken 
uit regeling Regio Achterhoek worden geschrapt. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Raadsbesluit 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

 

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

Nee 

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

Nee 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

R. ter Horst, tel. (0315) 292 276,  
email: r.terhorst@oude-ijsselstreek.nl  

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 22 december 2011  

 

Bundelnummer : 11  
 

11int00794 
 

 
Onderwerp  : Wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (Schrappen archieftaak na 
vorming Erfgoedcentrum)  
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Besluiten tot de 21ste wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 
 
 
Aanleiding 
Alle acht gemeenteraden hebben enige tijd geleden ingestemd met de vorming van een Regionaal 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Dat erfgoedcentrum is op 1 juli j.l. van start gegaan. Daarmee zijn 
ook de archieftaken overgegaan van de Regio Achterhoek. Die archieftaken moeten dus worden geschrapt 
uit de samenwerkingsregeling van de Regio. Vandaar dit voorstel tot 21ste wijziging van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Met de beslissing wordt bereikt dat de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming is met de 
feitelijke taakuitoefening door de Regio Achterhoek. 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De archieftaken van de Regio zijn overgedragen aan het erfgoedcentrum. 
 

 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11int00794) 



 
11int00795 
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 22 december 2011, nr. 11 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
 
overwegende dat  

- Alle raden hebben ingestemd met de instelling van een enkelvoudige gemeenschappelijke 
regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers; 

- Hiertoe de Samenwerkingsregeling regio Achterhoek een wijziging behoefte, aangezien deze 
regeling bepalingen bevat met betrekking tot het uitvoeren van taken op grond van de 
Archiefwet; 

 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, 
 
 
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en in artikel 48 van de 
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Vast te stellen de navolgende regeling tot wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek: 
 

1. In artikel 3, lid 1, komen de woorden ‘waaronder de zorg voor het oud-archief’ te vervallen;  
2. Artikel 5, lid 2 sub a, komt te vervallen; 
3. In artikel 6 komen de woorden ‘de Archiefwet’ te vervallen; 
4. In artikel 18, lid 1 sub I, komt het woord ‘Streekarchivariaat’ te vervallen; 
5. Te bepalen dat dit besluit, met terugwerkende kracht, in werking treedt op 1 juli 2011.  

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
22 december 2011.  
 
 
 
De griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
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