Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Zienswijze
Jaarstukken 2018 en begroting

Alkmaar
1. Ten aanzien van het openbaar lichaam Regionaal Historisch Centrum Alkmaar de volgende
zienswijze vast te stellen over de jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020:
a.
De Raad van de gemeente Alkmaar heeft kennisgenomen van de voorliggende
jaarrekening 2018 en programmabegroting 2020 en heeft hier geen aanvullende opmerkingen op.
2. Het college op te dragen de onder 1 genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
3. Af te wijken van art. 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de
bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten.

Bergen
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de
programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (GR RHCA).
2. Af te wijken van art. 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de
bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten.
3. De zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA
kenbaar te maken (bijlage 6).

Castricum
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de
programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (GR RHCA).
2. Af te wijken van art. 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de
bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten.
3. De zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR
RHCA kenbaar te maken.

Heiloo
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de
programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (GR RHCA).
2. Af te wijken van art. 27 van de GR RHCA voor wat betreft het instellen van de
bestemmingsreserve egalisatie exploitatie aanvullende diensten.
3. De zienswijze door middel van deze brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA kenbaar te
maken.

Heerhugowaard
De raad besluit ten aanzien van de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar een positieve zienswijze af te geven.
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Langedijk
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.
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