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Onderwerp  : 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers 2011 

 
 

 
Aanleiding 
Op 12 mei 2011 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 
'Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011'. De regeling is in werking getreden per 1 juli 2011. 
Op 31 januari 2013 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met de eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. Deze wijziging had voornamelijk betrekking op de inwerkingtreding van de 
Wet revitalisering generiek toezicht. 
Nu ligt de tweede wijziging voor. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om diensten van het ECAL ook aan 
derden aan te bieden. Verder is een regeling opgenomen voor een bestuurswisseling binnen het algemeen 
bestuur voor het geval een lid afkomstig is uit een gemeente waar ten gevolge van een herindeling een 
tussentijdse gemeenteraadsverkiezing wordt gehouden.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
Met deze wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011’ kan 
het ECAL haar diensten aanbieden aan derden waardoor ze aanvullende inkomsten kan genereren. 
Daarnaast zorgt de wijziging van de regeling ervoor dat er geen problemen ontstaan bij een 
bestuurswisseling binnen het algemeen bestuur voor het geval een lid afkomstig is uit een gemeente waar 
ten gevolgde van een herindeling een tussentijdse gemeenteraadsverkiezing wordt gehouden. 
  
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Dit stelt het ECAL in staat om andere inkomsten te genereren dan die van gemeenten 

Het ECAL wil zich niet uitsluitend afhankelijk stellen van inkomsten van de deelnemende gemeenten 
omdat rekening wordt gehouden met een verlaging van de deelnemersbijdrage ten gevolge van de 
economische situatie. Daarom wil men diensten van het ECAL ook ten goede laten komen aan 
andere overheden zoals waterschappen en gemeenten die geen deel uitmaken van de 
gemeenschappelijke regeling. Verder wordt gedacht aan diensten voor particuliere organisaties 
zoals notaris- of advocatenkantoren. 
Omdat de huidige gemeenschappelijke regeling niet voorziet in de mogelijkheid tot het verrichten 
van “werk voor derden” is aanpassing van de regeling noodzakelijk. 

 
1.2 Dit stelt het ECAL in staat om in geval van herindeling de juiste zittingsduur te hanteren. 

De zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur bedraagt vier jaar en loopt parallel aan de 
zittingsduur van een gemeenteraad. Het tweede punt waarvoor een wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling wordt voorgesteld heeft betrekking op de kans dat één of meerdere 
gemeenten betrokken raakt bij een herindeling waarvoor tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen 
noodzakelijk zijn. De nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling regelt de juiste zittingsduur 
voor de leden van het algemeen bestuur. 
 



 
Uitvoering 
 
Planning / communicatie 
Het dagelijks bestuur van het Erfgoedcentrum is belast met de bekendmaking van de regeling. Het 
gemeentebestuur van Doetinchem is belast met het zenden van de regeling aan het college van 
Gedeputeerde Staten.  
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