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Bijlagen

Aanleiding
• Naar aanleiding van het verslag van het overleg van 3 november 2021 tussen 

Directeur-Generaal Cultuur en Media van het ministerie OCW en bestuurders 
van de Regionale Historische Centra (RHC's) over de transitie van de RHC's en 
het voorgenomen uittreden door OCW uit de gemeenschappelijke regelingen 
heeft de gedeputeerde van Friesland via de mail nog twee vragen gesteld, 
met verzoek hierop beknopt te antwoorden of enkele indicaties te geven.

• Vraag en antwoord worden hieronder weergegeven.

Toelichting

Vraag 1
Op basis van welke formele wet / AmvB is het uittreden mogelijk (gemaakt)?

Antwoord
• De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) geeft regels voor het treffen 

van een gemeenschappelijke regeling, waaronder tevens wordt begrepen het 
wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

• In de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's zijn op grond van de WGR 
regels opgenomen die gelden bij uittreden van deelnemers. In de 
gemeenschappelijke regeling Tresoar is dit vastgelegd in artikel 35.

Vraag 2
Op basis van welke wetgeving is het nodig dat een andere overheid binnen de 
nieuwe GR1 moet zitten om de klassieke archieftaken bij een RHC te houden?

Antwoord
• Een gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter behartiging van een of 

of meer belangen van de deelnemers.
• De regeling Tresoar is getroffen met het doel de belangen van de minister van 

OCW, gedeputeerde staten van Friesland en het bestuur van de stichting 
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum te behartigen met 
betrekking tot de collecties en archiefbescheiden die berusten in de 
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, de collectie van de voormalige 
Provinciale en Buma Bibliotheek en de tot 2002 onder het beheer van de 
stichting berustende collecties van de stichting.

1 Aangenomen wordt in dit verband dat de vraag met 'nieuw' doelt op de 
gemeenschappelijke regeling zoals samengesteld na uittreden van de minister van OCW.
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Wanneer het Rijk uittreedt, ontvalt het archiefbelang aan de regeling, daar er 
geen deelnemers meer in het bestuur zitting hebben die - benevens hun 
eigen belang - het genoemde archiefbelang inbrengen in de regeling, 
In het wetsontwerp van de nieuwe Archiefwet 2021 komt deze voorwaarde 
tot uitdrukking in de bepaling, dat de minister bij besluit zijn taken en 
bevoegdheden kan overdragen aan het dagelijks bestuur van een openbaar 
lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat blijkens de 
gemeenschappelijke regeling archiefbeheer ten doel heeft.
Dit laatste kan alleen het geval zijn, wanneer een of meer deelnemers van de 
gemeenschappelijke regeling taken en bevoegdheden overdragen die aan het 
archiefbeheer verbonden zijn.
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