
Raadsvoorstel (11974)

Datum raadsvergadering : 22 december 2016
Volgnummer :

Onderwerp : 3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers

Voorgestelde beslissing:

1. De Gemeenschappelijke Regeling Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers wijzigen;
2. Het college toestemming geven tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoed Centrum Achterhoek 

Liemers;
3. De burgemeester toestemming geven tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoed Centrum 

Achterhoek Liemers.

Aanleiding

De gemeente Oude IJsselstreek neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (verder GR)  ECAL. De 
GR ECAL voert voor 8 gemeenten in de Achterhoek de Archiefwet uit.

In de GR is onder andere vastgelegd hoe het algemeen bestuur (verder AB) en dagelijks bestuur (verder DB) 
zijn samengesteld, welke bevoegdheden het AB en DB hebben en hoe de GR zich verantwoordt richting de 
deelnemende gemeenten.

De grondslag van de GR ECAL ligt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarin is vastgelegd 
welke regels er gelden voor de inrichting en het functioneren van de samenwerking. De Wgr is per 1 januari 
2015 gewijzigd.

Als bijlage vindt u het advies van het AB aan de gemeenten, en het wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit 
moet door de betrokken bestuursorganen, burgemeester, college en raad, ondertekend worden. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De GR ECAL voldoet aan de nieuwste eisen van de Wgr. 
 De burgemeester treedt uit de GR ECAL.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1/2.1/3.1
Er moet een aantal technische wijzigingen worden doorgevoerd in de GR.
De GR is in lijn gebracht met de nieuwe Wgr per 1 januari 2015, zodat de GR ECAL per 1 januari 
2017 volledig aan de nieuwe Wgr voldoet. 
Het ECAL heeft geconstateerd dat de burgemeesters van de aangesloten gemeenten deel uitmaken 
van de GR, terwijl zij als bestuursorgaan geen bevoegdheden overdragen aan de GR. De deelname 
van de burgemeesters aan de GR ECAL, zal na deze wijziging van de GR stoppen. 

2.2/3.2  Het college en de burgemeester hebben toestemming nodig van de raad om wijzigingen aan te 
 brengen in gemeenschappelijke regelingen. 

Dit om te voorkomen dat bestuursorganen van de gemeenten niet zijnde de raad, 
 gemeenschappelijke regelingen aan kunnen gaan of wijzigen, zonder dat de raad daarvan af weet, 
 en/ of invloed kan uitoefenen.

Uitvoering

Planning
 Burgemeestersbesluit en collegebesluit op 1 november 2016
 Raadsbesluit 22 december 2016



 Ingang nieuwe regeling per 1 januari 2017

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema O.E.T. van Dijk
Interim secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 22 december 2016

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


