
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 29 september 2020  

Registratienummer : 62323 

Voorstelnummer : 2020/105 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : Verslag AB-vergadering RAR van 27 juni 2019; besluit tot eerste wijziging van 

  de GR RAR 

Onderwerp : Eerste wijziging van de GR RAR als gevolg van de herindeling gemeente 

  West Betuwe 

 

   

Onderwerp 

Eerste  wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland als gevolg van de 

herindeling gemeente West Betuwe.   

 

Beslispunten 

Het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de 1e  wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Regionaal Archief Rivierenland.  

 

Inleiding 
Op 1 januari 2019 zijn de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd. De 

nieuwe gemeente West Betuwe is deelnemer van de GR RAR. Daarom moet de GR worden aangepast. 

Het archief van de voormalige gemeente Lingewaal is inmiddels ook ondergebracht bij het RAR.  

 

Het college mag de GR alleen wijzigen als de gemeenteraad daar toestemming voor geeft. Daarom 

wordt uw raad gevraagd deze toestemming te verlenen.  

 

Besluitgeschiedenis 

- 

Beoogd effect 
De gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (hierna RAR) in overeenstemming 

brengen met de wet op de herindeling gemeente West Betuwe.   

  

Argumenten 

1.1. De voormalige deelnemers Geldermalsen en Neerijnen zijn sinds 01-01-2019 West Betuwe. 

De fusie van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal  tot de nieuwe 

gemeente West Betuwe leidt er toe dat deze naam overal in de GR RAR wordt gewijzigd. Dit is een 

technische aanpassing naar aanleiding van de fusie. De GR wordt hiermee in overeenstemming 

gebracht met de herindelingswet waarmee de gemeente West Betuwe is ontstaan. Het besluit heeft 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.  
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1.2. Zonder de toestemming van uw raad kan de wijziging niet tot stand komen.  

De GR RAR is een regeling van de colleges van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat uw 

raad toestemming moet geven  aan het college voor de wijziging van een GR. Het college heeft zijn 

besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling daarom genomen onder voorbehoud van uw 

toestemming.    

  

Kanttekeningen 

Het gaat om een technische wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het RAR. Daarom zijn 

er geen kanttekeningen bij dit voorstel.  

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Financiën 
De financiële consequenties van de taakuitbreiding ten behoeve van de gemeente West Betuwe – het 

archief van de voormalige gemeente Lingewaal is ondergebracht bij het RAR - zijn reeds verwerkt in de 

jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van het RAR. Het besluit tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling heeft geen financiële consequenties. 

 

Uitvoering 
Het college stelt het bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland op de hoogte van de besluiten van 

de raad en het college en maakt  het genomen collegebesluit bekend in het elektronisch 

Gemeenteblad.  

 

Planning 

n.v.t. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 
Nadat alle colleges de wijziging hebben vastgesteld, maakt de gemeente Tiel de eerste wijziging van 
de GR RAR bekend.     

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020,   

 

besluit: 

 

het college toestemming te verlenen tot vaststelling van de 1e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Regionaal Archief Rivierenland.  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 29 september 2020, nummer 2020/105 , 

 

de griffier,                                   de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 

 


