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Gevraagde beslissing(en)
1. geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2020;
2. geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2018;
3. de standpunten genoemd onder beslispunten 1 en 2 door middel van bijgevoegde brief aan het DB van
de GR-RHCA kenbaar te maken.
Inleiding
Op grond van artikel 34 WGR, lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen Bestuur van GR-RHCA de begroting vast,
voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken, volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft.
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 Wgr, lid 3 bij het dagelijks bestuur
hun zienswijze op de ingediende begroting aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de
ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond
van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling RHCA een zienswijze geven bij de jaarstukken.
Op 16 april 2019 zijn de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 via de e-mail aangeboden aan de gemeente.
Besluitvorming over de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 vindt plaats in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.
In bijgaande memo wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit
genoemde stukken.
Beoogd resultaat
Sturing geven aan de GR RHCA zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Argumenten
de 'Memo beoordeling financiële stukken GR-RHCA’ geeft geen aanleiding tot het indienen van
zienswijzen op de begroting 2020 en de jaarstukken 2018.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Communicatie
Het standpunt van de raad wordt door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR-RHCA
aangeboden.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
De gemeentelijke bijdrage voor 2020 wordt € 125.657,--. Dit komt neer op een verhoging ten opzichte van
2019 van € 3.992,--. Deze verhoging wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan de jaarstukken 2018 door de gemeente. Er vindt namelijk
geen nacalculatie plaats, noch worden gelden retour gestort aan de gemeente.
Vervolgstappen
Het AB van de GR-RHCA gaat op 3 juli 2019 beslissen over de jaarrekening 2018 en begroting 2020.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.
3.

aangeboden stukken;
concept brief aan het DB van het RHCA;
memo beoordeling financiële stukken GR-RHCA.

Bijlagen ter informatie
1

collegebesluit

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Zienswijzen begroting 2020 en jaarstukken 2018 gemeenschappelijke
regeling Regionaal historisch Centrum Alkmaar.

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 mei 2019, nummer 49;

b e s l u i t:

1.
2
3

geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2020;
geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2018;
de standpunten genoemd onder beslispunten 1 en 2 door middel van bijgevoegde brief aan het
DB van de GR RHCA kenbaar te maken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.
De raad van de gemeente Langedijk
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

Bijlage 1: MEMO beoordeling financiële stukken GR RHCA
Begroting 2020
Inhoudelijke verantwoording:
1. Beoogde resultaten in relatie tot doelstellingen
Het RHCA voert een zeer actief publieksbeleid, zowel online als offline. Er wordt doorlopend
geïnvesteerd in digitalisering en in digitale toegankelijkheid. Tevens zal er voor de deelnemende
gemeenten in 2020 en volgende jaren een e-depot aansluiting mogelijk gemaakt worden zodat de
digitale informatie ook duurzaam opgeslagen kan gaan worden.
2. Wettelijke en niet wettelijke taken
Er wordt door het RHCA een goed inzicht gegeven in het onderscheid tussen de wettelijke en niet
wettelijke taken die zij uitvoeren.
3. Nieuw beleid
Geconstateerd is dat de belangrijkste punten en doelstellingen in de begroting 2020 niet veel
afwijken van voorgaande jaren.
In deze begroting zijn de volgende belangrijke punten opgenomen:
- het duurzaam bewaren van de digitale overheidsinformatie in het e-depot;
- uitvoeren wettelijke advies- en inspectietaak;
- het vergroten van de dienstverlening aan burger en aangesloten overheden via “digitalisering
- op verzoek”;
- het onder de aandacht brengen van de regionale geschiedenis via o.a. social media,
- educatie.
De gemeente blijft deze punten monitoren en actie ondernemen mocht de situatie daarom vragen.
Deze punten waren reeds opgenomen in de Kadernota behorende bij de begroting 2020.
4. Effectindicatoren
Er zijn inhoudelijke kengetallen/indicaties opgenomen (o.a. website, facebook, twitter, bezoekers
studiezaal) en deze sluiten aan bij de doelstellingen van het RHCA.
Financiële verantwoording:
1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf/Algemene Reserve
In de paragraaf weerstandvermogen worden een drietal risico’s genoemd. Eén van deze risico’s is
feitelijk geen risico, aangezien men aangeeft dat de wegvallende opbrengsten zeker zijn vanaf
2020. Daarnaast wordt het bedrag gecumuleerd weergegeven als risico. Dit is onjuist.
Desondanks is het beschikbare weerstandsvermogen voldoende om de resterende risico’s te
dekken.
2. Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020
Het RHCA indexeert de gemeentelijke bijdrage conform hetgeen ze in de kadernota hadden
opgenomen met een percentage van 2,8%.
3. Sluitend perspectief 2020
De begroting voor 2020 is na onttrekking uit de reserve sluitend, dit ondanks de lagere baten voor
verhuur. Deze lagere baten worden gedekt uit de te vormen reserve uit het jaarresultaat van 2018.
4. Sluitend meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief is sluitend. Tot 2023 worden de verminderende baten opgevangen door
de nieuw te vormen reserve. Vanaf 2023 en verder wordt dit opgevangen door lagere
afschrijvingslasten van investeringen.

5. Financiële kengetallen
De financiële kengetallen worden weergegeven. De streefwaarde ontbreekt. Deze was echter wel
in de jaarrekening opgenomen.
Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2020.
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Jaarstukken 2018
Inhoudelijke verantwoording:
1. Gerealiseerde resultaten in relatie tot doelstellingen.
Voor 2018 had het RHCA de volgende 3 doelstellingen:
a. meer inzetten op publieksparticipatie:
Door de publieksparticipatie wil het Regionaal Archief zich ontwikkelen tot een ‘historische
werkplaats’, waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis
bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek
uit te dragen. Op deze manier hoopt het Regionaal Archief andere in geschiedenis
geïnteresseerden te verleiden tot het inzien van de publicaties of een bezoek aan website,
studiezaal en expositie.
Daarnaast heeft het Regionaal Archief ook de plicht om te voldoen aan het wettelijk recht dat
elke burger heeft om de archieven die het Regionaal Archief Alkmaar beheert kosteloos te
raadplegen. Hiervoor kan men vier dagen per week terecht in de studiezaal.
b. garanderen betrouwbaarheid en toegankelijk van informatie op de lange termijn:
Hiervoor zet het RHCA in op het e-depot.
Het contract voor de levering van een e-depot is getekend en de eerste testen zijn
uitgevoerd. Vanaf 2019 zal via een pilot met de gemeenten Alkmaar en Den Helder de
eerste bestanden worden opgenomen in het e-depot.
c. Het RHCA als een belang- en gezaghebbende partnerorganisatie.
En dit dan op het gebied van de inrichting en het beheer van een goed werkende,
betrouwbare informatiehuishouding.
Het RHCA heeft hiertoe de Monitor Digitale Informatie ontwikkeld. Deze is bedoeld om
inzicht te krijgen in de gevolgen van een e-depot voor zowel het RHCA als de aangesloten
organisaties. De monitor is een inventarisatie van de bij de gemeente aanwezige digitale
informatie die duurzaam bewaard moet blijven.
2.

Wettelijke en niet wettelijke taken
Er wordt door het RHCA een goed inzicht gegeven in het onderscheid tussen de wettelijke en niet
wettelijke taken die zij uitvoeren.

3.

Nieuw beleid
Langedijk gaat net zoals de gemeente Den Helder aansluiten op het E-loket bouwdossiers.
Werkzaamheden om dit te voltooien zijn in gang gezet en definitieve overgang van alle
bouwdossiers zal in 2019 plaatsvinden. Tevens heeft Langedijk advies gekregen van het RHCA
over het bewerken van het over te dragen fysieke archief 1990-2008.
Dit archiefgedeelte zal medio 2019 overgedragen worden aan het RHCA, zodat voldaan wordt
aan wettelijke regelgeving voor wat betreft de (vervroegde) overdracht van permanent te bewaren
archieven.

Financiële verantwoording:
1. Paragraaf weerstandsvermogen/ Risicoparagraaf
Het RHCA heeft één risico benoemd met een mogelijk financieel effect van € 50.000,--. Het
beschikbare weerstandsvermogen komt uit op € 238.000,--. Het weerstandsvermogen is ruim
voldoende om dit risico te dekken mocht deze zich voordoen.

2. Weerstandsvermogen / algemene reserve
De algemene reserve bedroeg € 59.160,--. Na bestemming van het positieve resultaat zal de
algemene reserve € 64.546,-- bedragen.
3. Langlopende leningen/ garantstellingen
Dit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
4. Financiële kengetallen
De normen en kengetallen zijn opgenomen in de jaarrekening en geven geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen.
5. Rapport van bevindingen accountant
De accountant heeft een controleverklaring afgegeven dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft en de verantwoorde baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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6. Resultaatbestemming
Het RHCA heeft een positief resultaat van € 123.034,-- voor 2018 gerealiseerd. Ze stellen voor om
een bedrag van € 5.387,-- toe te voegen aan de algemene reserve, zodat deze wordt verhoogd tot
het maximum van 2,5% van de lasten. Het overige deel van € 117.647,-- wordt voorgesteld om
een bestemmingsreserve te vormen in verband met het wegvallen van baten inzake verhuur.
Deze wegvallende baten kunnen vanaf 2023 worden gedekt binnen de exploitatie.
Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2018.
Financiële gevolgen:
Begroting 2020
De gemeentelijke bijdrage wordt € 125.657,--. Dit komt neer op een verhoging ten opzichte van 2019
van € 3.992,--. Deze verhoging wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.
Jaarstukken 2018
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan de jaarstukken 2018 voor de gemeente. Er vindt
namelijk geen nacalculatie plaats, noch worden gelden retour gestort aan de gemeente.
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