
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

  
Datum:  13 juni 2018 
Regeling:  Regionaal Historisch Centrum Alkmaar  
Rapporteurs:  Boudien Glashouwer (sinds 20 januari 2015) 

Margriet Struijf (sinds 29 mei 2018) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inleiding 
 
Het Regionaal Archief (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 € 2,6 mln. 
 
In de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 7 juni 2018 zijn inmiddels behandeld: 

1. Vierde wijziging GR RHCA: het in lijn brengen van de inhoud van de Regeling RHCA  met de 
gewijzigde regelgeving en gewijzigde omstandigheden. 

2. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2017 en 
programmabegroting 2019 van het Regionaal Historisch Archief Alkmaar. 

 
Agendatechnisch bleek het niet mogelijk eerder dan 13 juni jl. als raadsrapporteurs in gesprek te 
gaan met de portefeuillehouder Marjan van Kampen. 
 
De raadsvergadering staat gepland op 26 juni a.s. en het algemeen bestuur van het RHCA, waar 
Marjan van Kampen in deelneemt is op 28 juni a.s. 
 
Advisering RRN 
 
Ten aanzien van de Vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA hebben wij als 
raadsrapporteurs geen opmerkingen. Deze vloeien voort uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 
regelingen, die per 1 januari 2015 in werking is getreden. 
 
Ten aanzien van de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 is het voorgesteld advies voor 
de RRN in te stemmen met deze stukken. Daarbij wordt opgemerkt dat specifieke informatie voor de 
gemeente Schagen e.a. ontbreekt en dat indicatoren niet goed aansluiten. Ook zal er een verdere 
onderbouwing voor de resultaatbestemming t.b.v. digitalisering moeten komen. 
 
Bevindingen raadsrapporteurs 
 
Ook al in eerdere gesprekken, waaronder op 4 juli 2017 en 31 januari 2018 kwam op tafel dat het 
lastig is voor het RHCA de wettelijke taak: bewaring, ontsluiting en beschikbaarstelling van zowel 
papieren als digitale archieven (gedigitaliseerd papier en digitaal ontstaan) voor de eeuwigheid goed 
te vervullen. De relatieve kleinschaligheid van het RHCA is o.i. een punt van zorg. 
 
Het tijdig ‘ophalen’ van digitale archiefbestanden en hun ontsluitingsinformatie bij de aangesloten 
gemeenten en het bij voortduring digitaal bewaren vereist goede ICT-voorzieningen, gedegen 
deskundigheid en continuïteit. Daarom zou met name voor het e-depot voor digitale bestanden een 
vorm van samenwerking moeten worden onderzocht in de regio of zelfs landelijk. 



 
Om te voorzien in de financieringsbehoefte en te verminderen, is gevraagd om de gemeentelijke 
bijdrage, die op dit moment per kwartaal gefactureerd wordt, een kwartaal naar voren te halen. Dat 
betekent, dat in het vierde kwartaal van 2018 de aangesloten gemeenten gefactureerd worden voor 
het eerste kwartaal van 2019, dus een vorm van voorfinanciering. Daar zijn wij geen voorstander 
van. Wij hebben dit de portefeuillehouder meegegeven voor de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 
28 juni 2018.  
 
Het signaal daarachter is dat het lastig is voor het RHCA om ‘rond te komen’. Wat is de visie van 
gemeenten over verhoging van de financiering, wat zijn de mogelijkheden en hoe kostenbesparend 
zou samenwerking kunnen zijn? We kunnen ons wellicht laten informeren tijdens een werkbezoek. 
 
Advies aan de raad 
 
De stukken ten aanzien van het RHCA staan geagendeerd als hamerstuk voor de gemeenteraad van 
26 juni 2018. Ons advies aan de raad is: 
 

1. Ga akkoord met de voorgelegde wijziging GR. 
2. Ga akkoord met de voorgelegde jaarrekening 2017 en begroting 2019. 
3. Ga als raadsleden en steunfractieleden eens op bezoek bij het Regionaal Archief, zie wat dit 

in huis heeft en laat je informeren over de digitale ontwikkelingen. 
4. Laat de verdere mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken t.a.v. digitale archivering 

(e-depot). 
 


