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12ini02846 
 
1. Onderwerp: 
 

1e wijziging GR Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

31 januari / 1e cyclus 2013 

 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: 
 

De Gemeenschappelijke regeling wordt op een tweetal punten gewijzigd zodat 
het Erfgoedcentrum haar werkzaamheden weer conform de juiste voorwaarden 
en (de nieuwste wettelijke) bepalingen uitvoeren. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Ontwerp-besluit 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

 

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

neen 

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

neen 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

Inge Waarlo, tel. 0315 292 412 
e-mail: i.waarlo@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
12int01004 
 
Datum raadsvergadering : 31 januari 2013  

 

Bundelnummer :  4  
 

 
 

 
Onderwerp  : 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van het Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers 

 
 
 
Aanleiding 
In de AB-vergadering van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers van 23 mei 2012 is afgesproken de 
gemeenschappelijke regeling te wijzigen op een tweetal punten.  
 
1. Het toezicht dat door Gedeputeerde Staten op grond van de Archiefwet wordt uitgeoefend op de aan 
burgemeester en wethouders opgedragen zorg voor het archiefbescheiden, is afgeschaft. Het toezicht werd 
uitgevoerd door de in art. 28 van de Archiefwet genoemde provinciale inspecteur. Nu de toezichtbepaling uit 
de Archiefwet is geschrapt, is er geen grond meer voor deze aanwezigheid van de provinciaal 
archiefinspecteur bij bestuursvergaderingen van het Erfgoedcentrum, en kunnen daarom de artikelen 6 lid 1 
en 11 lid 1 van de regeling vervallen. 
 
2. Deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft te maken met de noodzaak om een 
langlopende geldlening af te sluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in verband met overname 
van een investering van de Regio Achterhoek voor ‘t Brewinc. De BNG heeft bedenkingen tegen enkele 
onderdelen van de gemeenschappelijke regeling. 1. De bepalingen die betrekking hebben op de 
aanwezigheid van voldoende liquide middelen om te allen tijde aan de financiële verplichtingen te kunnen 
voldoen (artikel 28). 2. De bepalingen die betrekking hebben op liquidatie van de regeling (artikel 33). De 
BNG stelt zich op het standpunt dat de regeling moet zijn voorzien van modelbepalingen uit de circulaire van 
de Minister van BZK d.d.8 juli 1999, kenmerk FO99/U59111.  
Overigens, de vaste geldlening inmiddels wel is afgesloten. De BNG heeft op dit punt soepelheid betracht, 
maar heeft daarbij wel de voorwaarde gesteld dat de gemeenschappelijke regeling binnen 1 jaar moet zijn 
aangepast aan voornoemde modelbepalingen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het Erfgoedcentrum kan haar werkzaamheden conform de juiste voorwaarden en (wettelijke) 
bepalingen uitvoeren.  

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Hiermee sluit de regeling weer aan op de bepalingen in de Archiefwet 
 

1.2 Op deze manier kan het Erfgoedcentrum de noodzakelijke geldlening afsluiten bij de BNG, zodat ze kan 
voldoen aan verplichtingen aan de Regio Achterhoek 

 
 
Uitvoering 
- ondertekening bijgevoegd ontwerp-besluit door gemeenteraad 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 



 

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011, 1
e
 

wijziging  

 

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 om meerdere redenen noodzakelijk is te besluiten tot wijziging van de regeling; 

 

dat  met ingang van 1 oktober 2012 de Archiefwet is gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding per 

die datum van de wet Revitalisering generiek toezicht (Stb. 2012, 233); 

 

dat als gevolg van het bepaalde in artikel 5.2 van deze wet is afgeschaft het toezicht door 

gedeputeerde staten op de aan burgemeester en wethouders in artikel 30, eerste lid van de 

Archiefwet opgedragen zorg voor de archiefbescheiden, bij welk toezicht zij zich bedienen van de in 

artikel 28 van de Archiefwet genoemde provinciale inspecteur; 

 

dat het in verband hiermee niet langer nodig is, dat deze gemeenschappelijke regeling bepalingen 

bevat met betrekking hebben tot de aanwezigheid van de provinciaal archiefinspecteur bij 

vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur; 

 

dat in verband hiermee de artikelen 6 lid 1 en 11 lid 1 van de regeling kunnen komen te vervallen; 

 

dat de Bank Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven, voor het aangaan van een vaste geldlening 

te willen vasthouden aan de model-voorwaarden uit de circulaire van de Minister van BZK d.d.8 juli 

1999, kenmerk FO99/U59111, welke voorwaarden niet met zoveel woorden staan opgenomen in de 

artikelen 28 en 33 van de regeling; 

 

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 (1
e
 wijziging): 

 

Artikel 1 

a. Artikel 6 lid 1 komt te vervallen, evenals de aanduiding “2” voorafgaand aan het tweede lid 

van dit artikel. 

b. Artikel 11 lid 1 komt te vervallen, evenals de aanduiding “2” voorafgaand aan het tweede lid 

van dit artikel.   

 

Artikel 2 

Aan artikel 28 worden de volgende leden toegevoegd: 

5. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 



6. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt dat een deelnemer weigert deze 

uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld het verzoek over te gaan 

tot toepassing van artikel 194 lid 1 Gemeentewet. 

 

Artikel 3 

Artikel 33 lid 2 wordt als volgt gelezen: 

De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van het openbaar lichaam een liquidatieplan op 

te stellen dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het 

openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 

 

Artikel 4 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012. 

 

 

(plaatsnaam), (datum) 

De gemeenteraad van (gemeentenaam), 

 

   , griffier    , voorzitter 

 

 

 

(plaatsnaam), (datum) 

Het college van (gemeentenaam), 

 

   , secretaris   , burgemeester 

 

 

(plaatsnaam), (datum) 

De burgemeester van (gemeentenaam) 
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