AGENDAPUNT NO.

Voorstel tot instemmen met de 21ste
wijziging Samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek.

AAN DE RAAD

Samenvatting
In verband met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers is het noodzakelijk dat de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek wordt gewijzigd. De
huidige regeling bevat bepalingen omtrent uitvoering van taken op grond van de Archiefwet 1995.
Deze taken worden nu ondergebracht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek.
Inleiding
Aan de raad is het voorstel voorgelegd tot instemming met oprichting van een gemeenschappelijke
regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. In verband met het feit dat de huidige
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek bepalingen bevat m.b.t. het uitvoeren van archieftaken op
grond van de Archiefwet is het noodzakelijk dat de regeling gewijzigd wordt.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet gemeenschappelijke regelingen, Archiefwet.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De wijziging heeft ten doel het in de Samenwerkingregeling Regio Achterhoek opgenomen
takenpakket aan te passen aan de ontwikkelingen met betrekking tot het Regionaal Erfgoedcentrum.
Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.
Financiële consequenties
n.v.t.
Participatie en Communicatie
n.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
Zo spoedig mogelijk na raadsbesluit wordt de Regio Achterhoek van de instemming op de hoogte
gebracht.
Bijlagen
Concept-raadsbesluit.
Aalten, 24 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 48 Samenwerkingregeling Regio
Achterhoek;

BESLUIT:

in te stemmen met de navolgende wijziging van de Samenwerkingregeling Regio Achterhoek (21e
wijziging):
Artikel 1
a. In artikel 3, lid 1, komen de woorden “waaronder de zorg voor het oud-archief” te vervallen.
b. Artikel 5, lid 2 sub a, komt te vervallen.
c. In artikel 18, lid 1 sub l, komt het woord “Streekarchivariaat” te vervallen.
Artikel 2
Dit besluit treedt zo spoedig mogelijk in werking.

AALTEN, 5 juli 2011
De Raad voornoemd,

M.A.J.B. Fiering,
Griffier.

G. Berghoef,
Voorzitter.

Aalten, 24 mei 2011
burgemeester en wethouders voornoemd,

J . Nobel,
Secretaris.

Aalten, 24 mei 2011
De burgemeester voornoemd,

G. Berghoef.

G Berghoef,
Burgemeester.

