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Regionaal Archief / Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar:

-Archieven (1325 tot nu) van 10 deel-
nemende gemeenten (ca. 450.000 inw.)

-Archieven van Waterschappen en
Gemeenschappelijke regelingen

-Particuliere archieven (verenigingen,
bedrijven, families, personen etc.)

-Cultuurhistorische collecties
(topografisch): boeken, kranten, 
foto’s, kaarten, prenten, film en 
video

http://www.provincialearchiefinspecties.nl/pdf/Archiefkaart_Randstad_2016.pdf


Begroting 2020
1. Afwijkend van kadernota? -> nee

2. Zienswijzen:

a. Bij indexering 2 decimalen ipv 1 -> hersteld

b. Financieel meerjarenverloop niet geheel 

conform ingevuld -> wordt gemeld bij regietafel 

c. Risico daling huurinkomsten oplossen zonder

verhoging gemeentelijke bijdrage -> opgelost

3. Nieuwe ontwikkelingen -> nee, niet echt



Jaarrekening 2018

1. Wat was de opdracht (inhoudelijke en 
financiële kaders)?

2. Is het gelukt om de opdracht te realiseren 
binnen deze kaders?

3. Wat is het rekeningresultaat en wat is het 
voorstel m.b.t. de bestemming van het 
resultaat?



‘Het democratisch functioneren van de samenleving is onder 
meer af te meten aan de openbaarheid van haar archieven.’ 

Het Regionaal Archief heeft tot taak:

• de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats 
berustende archiefbescheiden van de deelnemers (artikel 30 
Archiefwet 1995);

• het toezicht op de archiefbescheiden van de deelnemers voor 
zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995);

• het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening 
en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo 
compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied 
van de lokale en regionale geschiedenis (GR)

‘Openbaarheid van overheidshandelen is een 
belangrijke voorwaarde voor een rechtsstaat. 
Hierin staat de overheid open voor kritiek en 
controle door burgers.’ 



https://adobe.ly/2VkWHoL


Meerjarenperspectief

Regionaal Archief 2019 2020   2021   2022   2023
Bedragen in € 1.000 

Lasten: 2.633 2.692 2.755 2.799 2.846 

Baten:

- Gemeentelijk bijdrage 2.405 2.479 2.539 2.610 2.683 

- Overige baten (excl. reserves) 212 150 154 158 163 

- Onttrekking reserve huisvesting 16 16 16 16 -

Per saldo onttrekking reserve Egalisatie 

Exploitatie Aanvullende Diensten - 46 46 14 -















https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/






Beleidsplan Tijdreizen (2019-2022)

1. De ontwikkeling en inrichting van het E-depot 

voor de aangesloten gemeenten en afstemmen van de 
dienstverlening op dit gebied.

2. De actualisering van het inspectiebeleidsplan 

i.v.m. aansluiting op e-depot en risicovolle hybride 
archivering is wettelijke advies- en toezichttaak t.a.v. 
archieven die nog bij de gemeente zijn.

3. Het digitaliseren op verzoek: naast het planmatig 
digitaliseren van veelgevraagde bronnen wordt ook de 
gebruiker zelf aan het roer gezet. Pilot wordt 
uitgevoerd.

4. het ontwikkelen en uitbouwen van de website 
‘geschiedenislokaal’, een laagdrempelige toegang die 
aansluit op de bestaande leerlijnen.



https://www.geschiedenislokaalregionaalarchiefalkmaar.nl/
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