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Geacht college,

Zoals overeengekomen in het Portefeuillehoudersoverleg Waterlands Archief van 13-10-2016 en 
overgenomen door het Dagelijks Bestuur ISW, wordt de regeling ISW opgeheven en een gewijzigde 
regeling voor het WA opgesteld. Op verzoek van de portefeuillehouders Waterlands Archief 
verzoek ik u in vervolg hierop vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 de volgende 
besluiten te nemen:

1. de bestaande Gemeenschappelijke Regeling genaamd Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) te wijzigen in een Gemeenschappelijke Regeling in 
de zin van artikel 8, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd Waterlands 
Archief, zijnde een Bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, die als volgt 
komt te luiden: Waterlands Archief,

2. de saldi van de rekeningen, voorzieningen, etc. van het ISW te storten in een 
bestemmingsreserve Digitalisering Waterlands Archief,

en deze besluiten ter instemming voor te leggen aan de raden van uw gemeente.

Voorkeur van u gaat uit naar een lichtere GR, in de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie. 
Zowel een Openbaar Lichaam als een Bedrijfsvoeringsorganisatie hebben rechtspersoonlijkheid, 
met dezelfde bevoegdheden, maar een Bedrijfsvoeringsorganisatie kent slechts één bestuurslaag 
De Bedrijfsvoeringsorganisatie is een collegeregeling. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie een geschikte GR-vorm is voor de taken van het Waterlands Archief. 
De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief is bijgevoegd.

Toelichting



De rechten en verplichtingen die bij wijziging overgaan zijn:

Dienstverbanden personeel van het huidige Waterlands Archief (nu in dienst bij het ISW),
De erfpachtovereenkomst van het pand Wielingenstraat 75 (locatie Waterlands Archief),
De saldi van de rekeningen, voorzieningen, etc. van het ISW.

Deze saldi worden op dit moment geschat op €470.000,-. Met de saldi kan het Waterlands Archief 
een aanvang maken met het project Vervanging bouwdossiers waarvoor in het 
Portefeuillehoudersoverleg Waterlands Archief van 20-12-2017 besloten is. De totale kosten van 
dit project worden geschat op €750.000,-. Verrekening van de reserve met de bijdragen van de 
gemeenten aan het project Vervanging bouwdossiers vindt plaats volgens de verdeelsleutel van de 
bijdragen aan het ISW (gebaseerd op inwoneraantal).

Op basis van artikel 72 huidige GR ISW kunnen de colleges overgaan tot wijziging van de GR na 
toestemming van de raden. Zowel de burgemeesters, colleges als raden moeten een besluit 
nemen om uit te treden uit de bestaande regeling ISW. Alleen de colleges doen dit door een 
besluit te nemen tot wijziging van de bestaande GR ISW in de nieuwe GR Waterlands Archief, 
onder de voorwaarde dat de raden hiervoor toestemming verlenen.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk

■t.W.M. Bisscheroux

Samenwerkingsorgaan Waterland,

de waarnemend secretaris,


