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Geadviseerd besluit 

1. Op grond van artikel 37 van de Regeling Gelders Archief, wordt deze gewijzigd (onder meer naar 

een collegeregeling) overeenkomstig de bijgevoegde concept gemeenschappelijke regeling. 

 

Toelichting op beslispunten 

Vanwege wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het noodzakelijk de regeling van 

het Gelders Archief voor 1 januari 2016 zodanig aan te passen dat deze in overeenstemming is met 

de genoemde wet. De raad is hierover geïnformeerd op 5 december 2014 middels een brief van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie bijlage1). 

 

In opdracht van het ministerie van OCW hebben juristen van Proof adviseurs de regeling van het 

Gelders Archief getoetst aan de nieuwe wet. Het hieruit voortvloeiende wijzigingsvoorstel is 

behandeld in de bestuursvergadering van het Gelders Archief op 10 september j.l. Daarin is het 

bestuur akkoord gegaan met het wijzigingsvoorstel. 

 

Om de wijzigingen door te kunnen voeren, is goedkeuring van alle deelnemende partijen aan de 

regeling nodig. Omdat Renkum één van deze partijen is, verzoekt het Gelders Archief, namens de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, akkoord te gaan met de wijzigingen die in bijlage 

2 worden gepresenteerd en toegelicht. 

 

Beoogd effect 

Een belangrijke wijziging is die van de deelnemende organen in de regeling. Welk orgaan bevoegd 

is tot deelneming is afhankelijk van de over te dragen bevoegdheden. Slechts deelnemende 

bestuursorganen mogen immers hun bevoegdheden overdragen (art. 30 lid 1 Wgr). De raad moet 

op grond van artikel 30 lid 1van de Archiefwet 1995 een archiefverordening vaststellen, op grond 

waarvan het college van burgemeester en wethouders de zorg draagt voor de archiefbescheiden 

van alle gemeentelijke bestuursorganen. De bevoegdheid de archiefverordening vast te stellen is 

niet overgedragen aan het RHC-bestuur. Slechts uitvoerende bevoegdheden zijn overgedragen 

(art. 2 lid 3 oude regeling). Dat betekent dat gelet op de systematiek van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen de raad geen deelnemer hoort te zijn in de gemeenschappelijke 

regeling. De raad zal dan ook uit de regeling moeten treden. 
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Kader 

N.v.t. 

 

Argumenten 

N.v.t.  

 

Kanttekeningen 

Voor 2016 is het wel mogelijk om een voorstel daartoe in het college te brengen, echter een 

raadsbesluit zal pas volgen in januari 2016. 

 

Draagvlak 

N.v.t. 

 

Aanpak/Uitvoering 

De nieuwe Gemeenschappelijke regeling zal per 1 januari 2016 ingaan. 

 

Communicatie 

Communicatie wordt door het Gelders Archief verzorgd. 

 

Financiële consequenties 

De wijziging van de regeling heeft geen consequenties voor de structurele bijdrage van de 

gemeente Renkum. 

 

Juridische consequenties 

N.v.t. 

 

WMO-aspecten 

N.v.t. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

N.v.t. 

 

Alternatieven  

Geen 

 


