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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleiding
Deze notitie is een vervolg op de notitie van de raadsvolgers d.d. 28 mei 2020.
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 € 2,8 mln met een tekort op de begroting 2022 ten
laste van de reserve van € 54.505.
In de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 3 juni 2021 zullen worden behandeld het
voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2020, de resultaatbestemming en
de programmabegroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
De stukken staan geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni a.s.
Werkzaamheden raadsrapporteurs
De raadsvolgers hebben op 17 mei 2021 over de stukken gesproken met portefeuillehouder Van
Kampen. Ten aanzien van de raadsvolgersrol rond het RHCA is gebleken dat het nog steeds lastig is
deze rol tijdig te vervullen. Het vervolg van het proces is voor ons raadsvolgers wederom onduidelijk.
Een jaarlijks P&C-stappen- dan wel vergaderoverzicht per Gemeenschappelijke Regeling zou meer
houvast kunnen bieden. Dit overzicht voor 2020 en verdere jaren (dus ook 2021) voor het RHCA is
reeds in mei 2020 toegezegd, maar nog niet geeffectueerd.
De raadsvolgers verzoeken daarom vriendelijk doch nadrukkelijk ervoor te zorgen dat dit overzicht
alsnog voor 2021, maar zeker voor 2022 wel tijdig wordt opgesteld.
Bevindingen raadsrapporteurs
Resultaatbestemming
Ten aanzien van de jaarstukken 2020, de resultaatbestemming en de programmabegroting 2022 is
advies voor de RRN in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het resultaat boven
de aan te houden 2,5% algemene reserve ad € 135.572 zal dan terugvloeien naar de deelnemende
gemeenten.
Rechtmatigheidsverantwoording
Uit het accountantsverslag blijkt het volgende, waar wij in onze notitie d.d. 28 mei 2020 ook reeds
aandacht voor hebben gevraagd.

Met ingang van boekjaar 2021 dient het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf
verantwoording af te leggen over het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, dat wil zeggen in overeenstemming met
de begroting en met de relevante wet - en regelgeving, waaronder verordeningen.
De wetswijziging veroorzaakt dat de bewijslast om aan te tonen dat de gemeenschappelijke regeling
primair in control is op gebied van financiële rechtmatigheid en getrouwheid wordt verlegd van de
accountant naar het dagelijks bestuur. Om de verantwoording te kunnen verstrekken zal e.e.a. in
gang gezet moeten worden.
Het gaat daarbij om het bepalen van de gemeenschappelijke ambitie ten aanzien van interne
beheersing, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het bestuur en het formuleren van
normenkader, toetsingskader en aanpak van de interne rechtmatigheidscontrole (waaronder
controleplan).
Wij adviseren u een Plan van Aanpak op te stellen om de transitie naar de rechtmatigheidsverantwoording tijdig in gang te zetten. Het boekjaar 2021 is bijna al halverwege.
Administratieve taken
Het RHCA maakt gebruik van de administratieve dienstverlening, geautomatiseerde
gegevensverwerking, salarisadministratie en planning- en controlcyclus van GGD Hollands Noorden.
Ook maakt het RHCA gebruik van het door de GGD Hollands Noorden opgezette interne
beheersingsniveau. Daarnaast is en blijft de organisatie zelf ook verantwoordelijk voor de interne
beheersing. Ook de GGD Hollands Noorden zal dus betrokken moeten worden bij het opzetten en
uitvoeren van een Plan van Aanpak Rechtmatigheidsverantwoording.
Nieuwe Archiefwet
De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk.
Rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in
plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar een archief. Hierdoor
blijft het archief actueel, blijft cultureel erfgoed beter bewaard, zijn overheden transparanter en
krijgen bijvoorbeeld onderzoekers en journalisten eerder toegang tot voor hen belangrijke gegevens.
Verwacht wordt dat een nieuwe Archiefwet per 1 januari 2023 in zal gaan. Er dient een forse
inhaalslag te worden gemaakt omdat archieven 10 jaar eerder in bezit komen van het RHCA.
Hoewel er aandacht is voor de onderwerp bij de VNG lijkt de impact wellicht nog lastig in te schatten.
In de ter beschikking gestelde stukken wordt nog met geen woord gerept over de voorbereidingen
en verzwarende gevolgen van deze wet voor de taakuitvoering en kosten van het RHCA.
Advies aan de raad
1. Ga akkoord met de door het RHCA voorgelegde jaarstukken en resultaatbestemming 2020 en
begroting 2022.
2. Dring aan op het Plan van Aanpak Rechtmatigheidsverantwoording van de GR RHCA
ingaande het huidig boekjaar 2021.
3. Heb voorbereidende aandacht voor de consequenties van de vervroegde overbrengingstermijn en overige gevolgen van de invoering van de nieuwe Archiefwet, naar verwacht per
1 januari 2023.
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