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Geacht bestuur, 

 

De commissie Bestuur van de gemeente Schagen heeft op 10 juni de jaarstukken 2014 en de 

programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Archief 

Alkmaar behandeld. De Commissie heeft besloten  zienswijzen in te dienen en deze als 

hamerstuk achteraf te laten bekrachtigen in de raad van 30 juni 2015. Vooruitlopend hierop willen wij 

de volgende zienswijze aan uw bestuur kenbaar maken. 

 

Ten aanzien van de jaarstukken 2014: 

 

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.  

Ten aanzien van de programmabegroting 2016:

 

 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. 

  

 

 

Ons kenmerk: 15.008761 

*15.008761* 
Relatie met: 15.008154 
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 De toegepaste indexering van 0,8 en bezuinigingstaakstelling voor hetzelfde percentage is 

conform het standpunt van de gemeente Schagen. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

griffier 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

voorzitter 

 


