
 

   

 

Artikelsgewijze toelichting wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers 

 

 

Artikel 1: doordat de burgemeesters geen taken of bevoegdheden inbrengen in de regeling, is 

het nodig om de aanhef hierop aan te passen. 

Artikel 2: artikel 33b lid 1 aanhef en sub d Wgr legt de bevoegdheid tot benoeming, schorsing 

en ontslag van het personeel neer bij het dagelijks bestuur. In de regeling ECAL is dit bij het 

algemeen bestuur neergelegd. 

Artikel 3: een aantal taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden in artikel 33b 

Wgr opgesomd, terwijl de regeling ze ook noemt. Het is niet de bedoeling om de wet in een 

regeling over te schrijven. Om die reden wordt de inhoud van artikel 14 opgeschoond en 

blijven alleen die taken van het dagelijks bestuur in de regeling staan die niet in de Wgr 

worden genoemd. Overigens merken wij op dat artikel 33b Wgr ruimte laat om de taken van 

het dagelijks bestuur in de regeling uit te breiden naast de bevoegdheden die de wet opsomt. 

Artikel 4: in artikel 21 van de regeling is bepaald dat de directeur door het algemeen bestuur 

wordt benoemd. Die taak ligt nu bij het dagelijks bestuur. 

Artikel 5: dit is een technische aanpassing: in de regeling staat dat de benoeming geschiedt 

door het dagelijks bestuur. Nu dit al in de wet is vastgelegd, hoeft de regeling niet langer te 

vermelden dat benoeming, schorsing en ontslag van het overige personeel door het dagelijks 

bestuur gebeurt. 

Artikel 6: volgens artikel 33b lid 1 aanhef en sub c Wgr ligt de bevoegdheid inzake de 

organisatie van het openbaar lichaam bij het dagelijks bestuur. In de regeling wordt het 

werkplan op voorstel van het dagelijks bestuur vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit 

moet in de regeling worden verplaatst naar het dagelijks bestuur.  

Artikel 7: artikel 26 van de regeling bepaalt dat het algemeen bestuur de rechtspositie van 

directeur en medewerkers van ECAL regelt. Deze bepaling kan in zijn geheel vervallen 

aangezien artikel 33b Wgr dit bij het dagelijks bestuur neerlegt. 

Artikel 8: het gaat hier om een enerzijds redactioneel-technische aanpassing en anderzijds een 
correcte weergave van in de Archiefwet 1995 gehanteerde terminologie.  
In artikel 3a wordt gesproken over archiefbewaarplaats terwijl dat archiefbescheiden moet 
zijn: het ECAL maakt archiefstukken toegankelijk en stelt archiefstukken beschikbaar.  
De archiefbewaarplaats is uitsluitend de bewaarplaats ofwel het depot (bij papieren archief 
dus het - deel van het - gebouw waar de stukken liggen, bij digitaal archief een digitaal depot 
of wel 'server'). 
In hier genoemde artikelen staat archiefbewaarplaatsen (in meervoud), terwijl volgens de 

Archiefwet 1995 een gemeente maar één archiefbewaarplaats kan aanwijzen (die ene 

archiefbewaarplaats kan overigens wel meerdere locaties hebben). 

Artikel 9: deze bepaling behoeft geen aparte toelichting. 

 

 


