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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleiding
Het Regionaal Archief Alkmaar (RHCA) bedient tien gemeenten in Noord-Holland Noord: Alkmaar,
Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en
Texel. Het RHCA heeft een begroting van circa € 2,7 mln.
In de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 4 juni 2020 zullen worden behandeld het
voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2019, de resultaatbestemming en
de programmabegroting 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
De raadsvolgers hebben op 23 april 2020 gesproken met portefeuillehouder Van Kampen. Op dat
moment waren de stukken voor DB/AB, het ambtelijk advies en de stukken voor de RRN nog niet
voorhanden. Deze zijn opgevraagd en op 28 mei 2020 gecompleteerd.
De Oordeelsvormende Vergadering te Schagen staat gepland op 8 juni 2020 en het Algemeen
Bestuur van het RHCA, waarin Mw. van Kampen zitting heeft, is op 1 juli a.s.
Werkzaamheden raadsvolgers
Deze notitie is een vervolg op de notitie van de raadsvolgers d.d. 13 juni 2018. Ten aanzien van de
raadsvolgersrol rond het RHCA is gebleken dat het lastig is deze rol tijdig te vervullen. Meermaals is
het ons overkomen dat we op een ontijdig moment bij het behandelproces zijn betrokken.
Daarover is overleg geweest met de griffie en de organisatie. Een jaarlijks P&C-stappen dan wel
vergaderoverzicht per Gemeenschappelijke Regeling zou meer houvast kunnen bieden. Dit overzicht
voor 2020 en verdere jaren is inmiddels voor het RHCA toegezegd.
Advisering RRN
Ten aanzien van de jaarstukken 2019, de resultaatbestemming en de programmabegroting 2021 is
het voorgesteld ambtelijk advies voor de RRN in te stemmen met deze stukken.
Daarbij valt ons op dat wordt voorgesteld een bestemmingsreserve “Gevolgen Coronavirus” in te
stellen en hier een bedrag ter grootte van € 100.946,- aan toe te voegen met de voorwaarde dat
wanneer het bedrag niet (volledig) wordt ingezet dit alsnog aan de deelnemers terug wordt betaald.
Dit lijkt ons momenteel een verstandige optie. De Algemene Reserve heeft zijn maximum bereikt.

Bevindingen raadsrapporteurs
Als raadsrapporteurs hebben wij het accountantsverslag 2019 opgevraagd. Daaruit bleken geen
opvallende bijzonderheden. De ratio’s zijn verbeterd ten opzichte van voorgaand jaar. De solvabiliteit
is verbeterd door het positieve resultaat van het verslagjaar. De liquiditeit is verbeterd door aflossing
van de lening. Wel zijn de kosten van automatisering gestegen ten opzichte van de door aanpassing
van de website en het inhalen van digitaliseringswerkzaamheden.
Ook hebben wij nog enige verdiepende vragen gesteld:
Sluit de begroting 2021 nu goed aan op de kadernota 2021?
Bij kadernota werd nog uitgegaan van onttrekking aan de reserve digitalisering van € 24.000,- ter
dekking van het tekort voor 2021. In de begroting 2021 is dit komen te vervallen. Hiervoor in de
plaats wordt een onttrekking opgenomen van € 53.951,- uit de egalisatiereserve aanvullende
diensten. Vanaf 2023 wordt een beperkt tekort voorzien. Voor de rest sluit de begroting 2021 aan op
de kadernota 2021.
In hoeverre bereidt het RHCA zich voor op de rechtmatigheidsverantwoording ingaande 2021?
In de kadernota, begroting en het accountantsverslag wordt daar niet over gesproken.
Uit de stukken wordt niet duidelijk hoe deze voorbereiding gaat plaatsvinden. Het lijkt daarom
verstandig deze vraag vanuit het AB te stellen richting DB.
Is het RHCA niet te kleinschalig voor het aanleggen van een eigen eDepot om daar duurzaam digitale
archiefbestanden in onder te brengen? Dit blijft voor ons een punt van zorg.
Een goede strategie rondom het bewaren van digitale overheidsinformatie kan wellicht binnen een
AB vergadering aan de orde worden gesteld.
Wij zullen dit de portefeuillehouder meegegeven voor de vergadering Algemeen Bestuur d.d.
1 juli 2020.
Advies aan de raad
1. Ga akkoord met de door het RHCA voorgelegde jaarstukken 2019 en begroting 2021.
2. Wees attent op de rechtmatigheidsverantwoording van de GR RHCA ingaande 2021.
3. Houd oog voor verdere mogelijkheden tot samenwerking t.a.v. digitale archivering (e-Depot).
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