
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.9 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

ALDUS VASTGESTELD 22 DECEMBER 2016 

 

 

Derde wijziging gemeenschappelijke regeling 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

 

 

Te besluiten om: 

1. De derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen. 

2. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om 

de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen.  

 

Context 

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg hiervan 

moeten binnen de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) 

enkele bepalingen worden gewijzigd. Dit heeft te maken met de in de Wgr vastgelegde bevoegdheden 

van het dagelijks bestuur in relatie tot die van het algemeen bestuur. Gelet op het voorgaande wordt 

u met het eerste beslispunt voorgesteld de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 

het ECAL vast te stellen. Op basis van artikel 1 van de Wgr behoeft een wijziging van een 

gemeenschappelijke regeling waarin de burgemeester of college deelneemt en welke wijziging zij 

vaststellen de toestemming van uw raad. Met het tweede beslispunt van dit voorstel verleent u de op 

grond van de Wgr vereiste toestemming.  

 

Beoogd effect 

De bepalingen van de gemeenschappelijke regeling ECAL in overeenstemming brengen met de 

gewijzigde Wgr.  

 

Argumenten 

1.1. Wijziging artikelen gemeenschappelijke regeling ECAL 

Als gevolg van wijziging van de Wgr per 1 januari 2015 moeten binnen de gemeenschappelijke 

regeling ECAL enkele bepalingen, zoals opgesomd in het bijgevoegde wijzigingsbesluit, worden 

aangepast. De wijzigingen zijn toegelicht in een artikelsgewijze toelichting. Deze is bij dit voorstel 

gevoegd. Nu de gewijzigde Wgr al enige tijd geleden in werking is getreden, is het hoog tijd nu 

akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ECAL.  

 

1.1 Plaats en positie burgemeesters in de gemeenschappelijke regeling ECAL 

Wij stellen voor ook een wijziging aan te brengen in de organen die de regeling ECAL zijn aangegaan. 

ECAL is in 2011 opgericht door besluiten van de raden, college en de burgemeester van de aan deze 

regeling deelnemende gemeenten. Feitelijk en juridisch brengen de burgemeesters geen taken of 

bevoegdheden in de regeling in. Er is geen enkele noodzaak om de aanwezigheid van burgemeesters 

binnen deze regeling te continueren. Daarom stellen wij voor de bestuursorganen ‘burgemeesters 

van de aan deze regeling deelnemende gemeenten’ uit de tekst van de regeling te verwijderen.   

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

Niet van toepassing. 
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Vervolg 

Na het doorlopen van het besluitvormingstraject worden de wijzigingsbesluiten van uw raad, 

het college en de burgemeester toegestuurd naar het ECAL. Wanneer alle organen van de in het 

ECAL deelnemende gemeenten de derde wijziging van de regeling hebben geaccordeerd, zal het 

dagelijks bestuur van het ECAL de regeling bekend moeten maken. Het gemeentebestuur van 

Doetinchem is belast met het zenden van de regeling aan het college van gedeputeerde staten. 

 

Bijlagen 

Besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ECAL. 

Artikelsgewijze toelichting. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over derde wijziging gemeenschappelijke 

regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers; 

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen. 

2. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om 

de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 december 2016, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


