Brielle, 26 juni 2018

Geacht gemeentebestuur,
Door middel van deze brief vraag ik uw aandacht voor het volgende.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het streekarchief van 24 mei jongstleden
heeft het AB consensus bereikt over het wijzigen van de huidige gemeenschappelijke regeling.
De tijdens die vergadering vastgestelde versie kent ten opzichte van de vorige versie (een versie
die binnen uw ambtelijke organisaties bekend is) een drietal wijzigingen. Die wijzigingen
betreffen artikel 7, vierde lid, artikel 14, tweede lid en artikel 21. Ook over die laatste drie
onderdelen bestaat binnen het bestuur van het streekarchief nu overeenstemming.
Over deze op handen zijnde wijziging bent u bij verschillende gelegenheden al geïnformeerd. Nu
is het moment daar dat een nieuwe regeling ter besluitvorming kan worden aangeboden. De
reden waarom een nieuwe regeling wordt voorgesteld is meerledig. In de eerste plaats bepaalt
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) sinds de laatste wijziging van die wet dat de leden
van het dagelijks bestuur niet de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken. Op
die regel bestaat een uitzondering, maar die is hier niet van toepassing. En aangezien het
huidige dagelijks bestuur bestaat uit drie leden en het algemeen bestuur uit vier leden, verhoudt
de huidige bestuurlijke inrichting van het streekarchief zich niet met de Wgr en moet een
samenwerkingsvorm worden gekozen met één bestuur. Een openbaar lichaam, wat het
streekarchief nu is, kent verplicht een algemeen en dagelijks bestuur. De Wgr kent momenteel
de ogelijkheid ee zoge aa de bedrijfsvoeri gsorga isatie als ge ee schappelijke regeling
te treffen. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een regeling met één bestuur in plaats van het
huidige Algemeen en Dagelijks Bestuur en is bij uitstek geschikt om de samenwerking ten
aanzien van beleidsarme en uitvoerende werkzaamheden te regelen. Een bedrijfsvoeringsorganisatie kan alleen ingesteld worden door colleges (na toestemming gemeenteraad) en kent
rechtspersoonlijkheid. Wat dat laatste betreft verandert er niets. Ook het huidige streekarchief
kent rechtspersoonlijkheid. Voorts moet de huidige regeling gewijzigd worden teneinde het
uitgetreden zijn van het Waterschap Hollandse Delta en de (voormalige) gemeente Rozenburg
en de herindeling van de voormalige gemeenten Bernisse en Spijkenisse te verwerken. Tot slot
wenst het streekarchief haar doelstelling te verruimen en een functie van regionaal kennis- en
informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis te gaan vervullen.
Daartoe is een uitbreiding van het in de huidige regeling omschreven doel noodzakelijk.
Dit alles tezamen maakt dat voorgesteld wordt de gemeenschappelijke regeling integraal te
wijzigen. Het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling is procedureel vergelijkbaar met het
treffen van een gemeenschappelijke regeling. Dat wil zeggen dat niet het bestuur van het
streekarchief maar de besturen van de deelnemende gemeenten dienen te besluiten tot
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wijziging. Deze brief strekt er dan ook toe uw bestuur te verzoeken tot wijziging van de regeling
te besluiten. Aangezien de gemeenteraden ook deelnemers zijn van de vigerende gemeenschappelijke regeling, moeten ook de raden besluiten de regeling te wijzigen en moeten zij tevens
gelet op artikel 1, tweede lid in samenhang met het derde lid, Wgr toestemming aan het college
geven de gewijzigde regeling te treffen.
Voor u is een voorbeeld collegevoorstel en raadsbesluit bijgevoegd dat u ten behoeve van uw
interne besluitvormingsproces kunt gebruiken. Voel u vrij om naar behoefte de begeleidende
tekst aan te passen, maar omdat het voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling van
belang is dat ieder gemeentebestuur hetzelfde besluit neemt, wil ik u verzoeken het dictum van
het besluit niet te wijzigen.
De gewijzigde regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin
zij is bekend gemaakt. En bekendmaking kan plaatsvinden nadat de gemeentebesturen hebben
besloten de regeling te wijzigen. Ik ontvang van u dan ook graag een bericht zodra uw bestuur
dat besluit heeft genomen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Aart van der Houwen
streekarchivaris

