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jaarstukken 2014 en programmabegroting 2016 van de GR-RHCA 

Domein Burger en Bestuur 

15.008484 

 

 

Samenvatting 

De gemeente Schagen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling, Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar (RHCA). Op 14 april 2015  zijn de jaarstukken 2014 en programmabegroting 2016 

door het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR-RHCA ingediend. De vergadering van het Algemeen 

bestuur van de GR waarin deze stukken worden behandeld is geagendeerd voor 2 juli 2015. 

 

Zienswijzen konden tot uiterlijk 24 juni ingediend worden. Om deze toch te kunnen indienen is dit 

raadsvoorstel behandeld in de commissie Bestuur van 10 juni. Aansluitend is de brief met zienswijzen 

verzonden. In het voorgesteld besluit wordt u gevraagd om deze te bekrachtigen. 

 

Voorgesteld besluit 

Ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar: 

1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 onder uiting van de volgende zienswijze: 

- Verzocht wordt om in het vervolg nog meer aandacht te schenken aan de te 

presenteren cijfers en bijbehorende toelichtingen. In de jaarstukken komt het resultaat 

voor 2014 na bestemming uit op € 27.390,- nadelig,-. Cijfermatig  is er sprake van een 

negatief resultaat van  € 32.531,- terwijl de betreffende tabel een negatief resultaat laat 

zien van € 27.390,-. Uit de toelichting valt echter niet op te maken of er inderdaad sprake 

is van onjuiste cijfers of van een verschrijving.  

2. In te stemmen met de programmabegroting 2016 onder uiting van de volgende zienswijze: 

 De paragraaf weerstandsvermogen bevat nog steeds niet het (beleidsmatige) inzicht dat 

het Besluit Begroting en Verantwoording (BVV) hierbij vereist. Wij zouden daarom willen 

dat met ingang van de programmabegroting 2017 dit inzicht wel wordt gegeven en 

wordt voorzien van informatie voor de afzonderlijke deelnemers om het te kunnen 

betrekken bij het bepalen van het eigen benodigde weerstandsvermogen. 

 Het gepresenteerde  meerjarenperspectief op pagina 18 geeft aan dat er met ingang 

van de begroting 2017 tekorten optreden. Wij verzoeken de RHCA hiervoor een 

dekkingsplan op te stellen op basis waarvan het Algemeen Bestuur keuzes kan maken. 

 De toegepaste indexering van 0,8 en bezuinigingstaakstelling voor hetzelfde percentage 

is conform het standpunt van de gemeente Schagen. 

3. De financiële gevolgen van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling meenemen in de programmabegroting 2016 van onze gemeente. 

4. De brief met zienswijzen, verzonden na de gehouden vergadering van de commissie Bestuur van 

10 juni, te bekrachtigen. 
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Financiële gevolgen 

De jaarrekening 2014 van de RHCA heeft geen financieel effect voor onze gemeente. De bijdrage 

van onze gemeente voor 2016 wordt door de RHCA becijferd op € 161.427,- op basis van een 

ongewijzigd tarief van € 3,50 per inwoner. Overigens hebben de gemeenten Alkmaar en 

Heerhugowaard een afwijkend bedrag van resp. € 7,73 en € 2,92. 

 

Aanleiding 

Op grond van artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 25, lid 4 en 26, lid 

3 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, (GR-RHCA) heeft uw 

raad het recht een zienswijze op de in het onderwerp genoemde financiële stukken in te dienen. Een 

zienswijze wordt door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR-RHCA meegenomen in de besluit-

vorming. Het AB is niet verplicht deze zienswijze over te nemen. Wel kan de gemeente bij het niet 

opvolgen van de zienswijze bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.  

Op 15 april 2015 zijn de jaarstukken 2014 en programmabegroting 2016 door het Dagelijks Bestuur (DB) 

van de GR-RHCA ingediend. De vergadering van het Algemeen bestuur van de GR-RHCA waarin 

deze stukken worden behandeld is geagendeerd voor 2 juli.  De zienswijze moet uiterlijk op 24 juni 

ingediend zijn.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Algemeen 

Het RHCA is een gemeenschappelijke regeling waaraan met ingang van 1 januari 2015, 9* 

gemeenten in Noord-Holland Noord deelnemen: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,  

Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen. (*de gemeenten Alkmaar, Graft-de 

Rijp en Schermer zijn per die datum gefuseerd). Deze gemeenten dragen de lasten van de 

organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een 

overeenkomst. Daarnaast beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere 

organisaties.  

Het RHCA voert voor de aangesloten gemeenten de wettelijke taken uit zoals die worden beschreven 

in de Archiefwet. Dat bestaat uit het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven, de wettelijke 

adviestaak, het toezien op en begeleiden van het overdragen van archieven, het behoud en beheer 

van de permanent te bewaren  archieven en de dienstverlening daarom heen. Naast deze taken 

heeft het ook nog de opdracht tot het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en 

het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op dit gebied. 

 

Werkgroep Grip  

Vanuit de Werkgroep Grip is voor de GR-RHCA een aantal speerpunten benoemd die onderdeel 

uitmaken van het gemeentelijk toetsingskader.  

 

1. op een juiste manier de gemeentelijke archiefstukken beheren. 

2. toegankelijk maken van de archiefstukken voor een ieder zowel digitaal als fysiek. 

3.  de diensten uitvoeren voor een acceptabele prijs. 

 
Ad.1 

Het RHCA heeft onder andere tot taak om de in de archiefbewaarplaats berustende 

archiefbescheiden van de deelnemers in een goede, geordende en toegankelijke staat te beheren 

(artikel 30 Archiefwet 1995). Bij de taakuitoefening van de gemeente ontstaan in toenemende mate 

digitale archiefdocumenten.  Deze documenten moeten in een e-depot worden ondergebracht die 

voldoet aan de wettelijke eisen. Het RHCA neemt op dit moment in samenwerking met 2 andere 

archiefdiensten en een 3-tal gemeenten deel aan een pilot “e-depot” waarbij de gemeentelijke 

administratie met een e-depot en archiefbeheersysteem wordt gekoppeld.  In het jaarverslag wordt 

aangegeven dat gezien de gerealiseerde taakstellende bezuiniging op de exploitatie, er voor het 

uitvoeren van nieuw beleid zoals de voorbereiding en de exploitatie van een e-depot en de 

taakverzwaring bij de archiefinspectie, aanvullende financiering nodig zal zijn 

 

Ad.2 
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Het RHCA gaat door op de ingeslagen weg om: 

 Het digitaliseren van primaire bronnen voort te zetten 

 Mede met behulp van de inzet van vrijwilligers de gedigitaliseerde bronnen te ontsluiten via 

internet 

 Het gebruik van deze bronnen promoten, door marketing en educatie 

 

Ad.3 

De diensten van het RHCA worden uitgevoerd tegen een gemeentelijke bijdrage van € 3,50 per 

inwoner, te weten € 161.725,-- in 2014. Het in eigen beheer exploiteren van een archiefbewaarplaats 

inclusief de nodige dienstverlening, is duurder dan de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage. In die zin is er 

sprake van een acceptabele prijs. De acceptabele prijs wordt uiteindelijk bepaald door u als raad. 

 

2. Argumenten 

1. Jaarrekening 2014 

Het resultaat voor 2014 komt na bestemming uit op € 27.390,- nadelig,-. De GR-RHCA stelt voor dit  

tekort ten laste te brengen van de algemene reserve. Deze heeft na bestemming nog een omvang 

heeft van  € 24.900,-.  Cijfermatig geeft de GR-RHCA aan dat er sprake is van een negatief resultaat 

van  € 32.531,- terwijl de betreffende tabel een negatief resultaat laat zien van € 27.390,-. Uit de 

toelichting valt echter niet op te maken of er  inderdaad sprake is van onjuiste cijfers of van een 

verschrijving. Wij willen daarom de GR-RHCA verzoeken om in het vervolg nog meer aandacht te 

schenken aan de te presenteren cijfers en bijbehorende toelichtingen.   

Wij stellen voor bovenstaande te betrekken bij de in te dienen zienswijzen. 

2. Programmabegroting 2016 

De jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkelingen is vastgelegd in de Financiële uitgangspunten 

Gemeenschappelijke Regelingen. Voor 2016 is dit vastgesteld op 0,8%. In een bestuurlijk overleg van 

11 december jl. is afgesproken dat voor 2016 de nullijn wordt gehanteerd. Voor de RHCA betekent dit 

een bezuiniging van  € 18.000,-. Vanaf het jaar 2017 gaat de RHCA er vanuit dat zij wel weer 

gecompenseerd worden voor loon- en prijsstijging.  

In het meerjarenperspectief op pagina 18 blijkt dat er over de periode 2017-2020 een tekort optreedt 

van € 246.000 oplopend tot € 257.000,-. In deze cijfers is dan al een voorschot genomen op het 

afschaffen van de nullijn. Er ontbreekt een meerjarig dekkingsplan waaruit blijkt hoe deze tekorten 

worden opgevangen zonder deze (volledig) te vertalen naar hogere bijdragen van deelnemers.  

Ten aanzien van de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) valt wederom op te 

merken dat de paragraaf “weerstandsvermogen” niet het (beleidsmatige) inzicht geeft dat het BBV 

hierbij vereist.  Het benodigde weerstandsvermogen bij de GR-RHCA zou dan ook moeten worden 

gebaseerd op een risico-inventarisatie. 

Wij stellen voor bovenstaande te betrekken bij de in te dienen zienswijzen. 

1. Financiën 

De jaarrekening 2014 van de RHCA heeft geen financieel effect voor onze gemeente. De bijdrage 

van onze gemeente voor 2016 wordt door de RHCA becijferd op € 161.427,- op basis van een 

ongewijzigd tarief van € 3,5 per inwoner. Overigens hebben de gemeenten Alkmaar en 

Heerhugowaard een afwijkend bedrag van resp. € 7,73 en € 2,92. 
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2. Risico's 

Zie hiervoor het onderdeel 1 doelstelling en maatschappelijke effecten.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

1. Aanbiedingsbrief zienswijzen GR-RHCA 

2. Jaarrekening GR-RHCA 2014 

3. Programmabegroting GR-RHCA 2016 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 10 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

1. In te stemmen met de jaarrekening 2014  onder uiting van de volgende zienswijze: 

- Verzocht wordt om in het vervolg nog meer aandacht te schenken aan de te 

presenteren cijfers en bijbehorende toelichtingen. In de jaarstukken komt het 

resultaat voor 2014 na bestemming uit op € 27.390,- nadelig,-. Cijfermatig  is er sprake 

van een negatief resultaat van  € 32.531,- terwijl de betreffende tabel een negatief 

resultaat laat zien van € 27.390,-. Uit de toelichting valt echter niet op te maken of er 

inderdaad sprake is van onjuiste cijfers of van een verschrijving.  

2. In te stemmen met de programmabegroting 2016 onder uiting van de volgende zienswijze: 

- De paragraaf weerstandsvermogen bevat nog steeds niet het (beleidsmatige) inzicht 

dat het BBV hierbij vereist. Wij zouden daarom willen dat met ingang van de 

programmabegroting 2017 dit inzicht wel wordt gegeven en wordt voorzien van 

informatie voor de afzonderlijke deelnemers om het te kunnen betrekken bij het 

bepalen van het eigen benodigde weerstandsvermogen. 

- Het gepresenteerde  meerjarenperspectief op pagina 18 geeft aan dat er met 

ingang van de begroting 2017 tekorten optreden. Wij verzoeken de RHCA hiervoor 

een dekkingsplan op te stellen op basis waarvan het Algemeen Bestuur keuzes kan 

maken. 

- De toegepaste indexering van 0,8 en bezuinigingstaakstelling voor hetzelfde 

percentage is conform het standpunt van de gemeente Schagen. 

3. De financiële gevolgen van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling meenemen in de programmabegroting 2016 van onze 

gemeente. 

4. De verzonden brief met zienswijzen, na de gehouden vergadering van de commissie Bestuur 

van 10 juni, bekrachtigen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

Raadsbesluit 


