
 

Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 

 

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 in 2011 is aangegaan de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

2011, verder te noemen “de regeling”; 

 

dat het uit oogpunt van vergroting van de financiële zekerheid en verlaging van de financiële 

kwetsbaarheid wenselijk is, adequaat te kunnen inspelen op zich voordoende kansen en 

mogelijkheden die de economische en financiële positie van voornoemd Erfgoedcentrum, binnen en 

grenzend aan haar doelstellingen, kunnen verstevigen en/of optimaliseren; 

 

dat rekening moet worden gehouden met gemeentelijke herindeling van één of meer aan deze 

regeling deelnemende gemeenten, waardoor er een noodzaak is om een differentiëring aan te 

brengen in de bepaling met betrekking tot de zittingsduur van leden van het Algemeen Bestuur;  

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 lid 1 Gemeenschappelijke regeling 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011; 

 

b e s l u i t e n  : 

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling  Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers 2011 (2
e
 wijziging): 

 

 

Artikel 1 

 

Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

 

Artikel 3  

Het Erfgoedcentrum heeft tot doel  

a. het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van 

archiefbewaarplaatsen van de deelnemende en andere overheidslichamen;  

b. het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale 

archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers en andere 

overheidslichamen 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; 

d. het binnen en in het verlengde van de onder a. tot en met c. omschreven doelstellingen, 

ontplooien van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieel-economische positie van het 

Erfgoedcentrum ten goede komen. 

 

Artikel 2 

 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 

 



Artikel 5  

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

gemeenteraden van de gemeenten die tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling 

hebben besloten uit de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.  

2. Iedere gemeenteraad als bedoeld in lid 1 wijst een lid en tevens een plaatsvervangend  lid aan.  

3. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een periode van vier jaren of zoveel 

korter of langer als nodig is ingeval de betreffende gemeente is betrokken bij een gemeentelijke 

herindeling als gevolg waarvan voor die gemeente een afwijkende datum is vastgesteld voor het 

houden van gemeenteraadsverkiezingen; zij treden af op het tijdstip waarop de reguliere 

zittingsperiode van de gemeenteraden dan wel de als gevolg van herindeling afwijkende 

zittingsperiode 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 3 

 

Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 

 

Artikel 14  

Tot de taken van het dagelijks bestuur  behoren 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, inclusief het dragen van 

verantwoordelijkheid voor een goede en optimale bedrijfsvoering;  

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 dan wel door het 

dagelijks bestuur wenselijk wordt geoordeeld in het kader van een goede en optimale 

bedrijfsvoering.  

 

 

Artikel 4 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2013. 

 

 

Gendringen, ……. - ……….- 2013 

De gemeenteraad van Oude Ijsselstreek, 

 

   , griffier    , voorzitter 

 

 

 

Gendringen, …………- ………………- 2013 

Het college van Oude IJsselstreek, 

 

   , secretaris   , burgemeester 



 

 

(plaatsnaam), (datum) 

De burgemeester van (gemeentenaam) 



Toelichting bij de wijziging van: 

 

Artikel 3 

Door opneming van de woorden “en andere (overheidslichamen)” wordt bereikt dat het 

Erfgoedcentrum op het gebied van archiefbeheer in de personele sfeer dienstverlenend werkzaam 

kan zijn voor andere overheidslichamen dan de bij de gemeenschappelijke regeling betrokken 

gemeenten. 

Het nieuwe onderdeel d. van dit artikel verschaft de (juridische) ruimte om binnen de muren van het 

Erfgoedcentrum op commerciële basis (bijvoorbeeld) archiefruimte te verhuren aan derden. Hierbij 

wordt gedacht aan notarissen, advocatenkantoren en dergelijke. 

 

Artikel 5 

Artikel 3 (nieuw) maakt het mogelijk, dat het Erfgoedcentrum werkzaamheden gaat verrichten voor 

andere dan de bij de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten. Hierdoor is het 

noodzakelijk, vast te leggen dat het Algemeen Bestuur uitsluitend bestaat uit vertegenwoordigers 

van de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.  

Niet uitgesloten moet worden, dat een aan het Erfgoedcentrum  deelnemende gemeente in een 

herindelingsproces wordt betrokken. Een dergelijk proces betekent dat voor de desbetreffende 

gemeenteraad een afwijkende zittingsduur dan de uit de Kieswet en Gemeentewet voortvloeiende 4 

jaar gaat gelden. Het is raadzaam, vast te leggen dat een lid van het Algemeen Bestuur als gevolg van 

een herindelingsproces dat zich voltrekt in de gemeente waarvan hij raadslid is zonder meer korter 

dan wel langer dan de gebruikelijke vier jaar in het Algemeen Bestuur zitting kan hebben. 

 

Artikel 14 

Deze 2
e
 wijziging moet het Erfgoedcentrum in staat stellen, zich meer dan ooit marktgericht te 

positioneren. Het moet mogelijk zijn om, gebruik makend van de binnen het Erfgoedcentrum 

aanwezige specifieke deskundigheid, inkomsten te genereren op die gebieden die niet specifiek in de 

gemeenschappelijke regeling zijn beschreven. De bestaande gemeenschappelijke regeling biedt die 

ruimte niet. Bedacht moet worden dat de bestaande gemeenschappelijke regeling een zogeheten 

“gesloten huishouding” kent. Dit wil zeggen dat er een sluitend geheel van activiteiten wordt 

beschreven. Daarbuiten mag het Erfgoedcentrum zich niet begeven. Een meer marktgericht 

Erfgoedcentrum moet slagvaardig kunnen opereren. Er moet om die reden ruimte zijn om op korte 

termijn een beslissing te kunnen nemen om een taak uit te voeren die niet met zoveel woorden in de 

gemeenschappelijke regeling staat genoemde, maar waarvan kan worden gezegd dat deze 

(uitdrukkelijk) wél past in de missie van het Erfgoedcentrum. 

 


