AGENDAPUNT NO. B.7.1.
Voorstel in te stemmen met de 1e wijziging
van de gemeenschappelijke regeling
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

AAN DE RAAD

Samenvatting
Voorgesteld wordt in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Inleiding
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is opgericht per 1-7-2011. Bij brief van 2 oktober jl. is
e
een verzoek ontvangen om in te stemmen met de 1 wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet gemeenschappelijke regeling en Archiefwet 1995
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
a. Door de inwerkingtreding van de wet Revitalisering Generiek Toezicht per 1-10-2012 is er geen
grond meer de provinciaal archiefinspecteur uit te nodigen bij vergaderingen van het algemeen
en dagelijks bestuur. Door de 1e wijziging vervallen daarom in de artikelen 6 lid 1 en 11, lid 1.
b.

Het erfgoedcentrum dient een langlopende geldlening af te sluiten bij de BNG. De BNG hanteert
gunstige leningsvoorwaarden maar heeft bedenkingen tegen de tekst van de artikelen 28 en 33
van de regeling omdat deze niet overeenkomstig de modelbepalingen uit de circulaire van de
Minister van BZK van 8 juli 1999, kenmerk FO99/U59111 zijn. Deze ministeriële circulaire heeft
betrekking op het expliciet opnemen van de aansprakelijkheid van de deelnemers aan een
openbaar lichaam voor de verplichtingen die worden aangegaan door dat openbaar lichaam.
Door het toevoegen van enkele leden aan de artikelen 28 en 33 wordt voldaan aan de
voorwaarde van de BNG.

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.
Financiële consequenties
n.v.t.
Participatie en Communicatie
n.v.t.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
N.v.t.
Bijlagen
- Brief Erfgoedcentrum d.d. 2 oktober 2012
Aalten, 22 januari 2013
Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N, HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE AALTEN EN DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE
AALTEN

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2013;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 lid 1
Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011;

B E S L U I T (EN) :

e
in te stemmen met de 1 wijziging van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers.

AALTEN, 19 februari 2013
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

AALTEN, 22 januari 2013
Burgemeester en wethouders voornoemd,

J. Nobel,
secretaris.

AALTEN, 22 januari 2013
De burgemeester voornoemd,

G. Berghoef

G. Berghoef,
Burgemeester

