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Gevraagd besluit: 
In te stemmen met de Concept programmaverantwoording RHC 2010. 
 
 
Publiekssamenvatting 
Medio mei 2010 is de concept programmaverantwoording RHC 2010 ontvangen. In de gemeenschappelijke 
regeling van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) is de procedure van besluitvorming over de jaarstukken 
opgenomen en de termijn waarbinnen het indienen van zienswijzen mogelijk is. Bij de beoordeling van de 
jaarrekening is de algemene lijn dat het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Conclusie: de 
ontwerp jaarrekening van het RHC geeft geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.  
 
Inleiding 
In de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) is de procedure van 
besluitvorming over de jaarstukken opgenomen en de termijn waarbinnen het indienen van zienswijzen mogelijk 
is.  
De ontwerp rekening dient uiterlijk voor 1 april aan de raden van de deelnemers te worden toegezonden. De 
raden van deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van toezending zienswijzen indienen. Het 
algemeen bestuur van het RHC dient de rekening voor 1 juli vast te stellen. 
De ontwerp begroting dient uiterlijk 1 juli vastgesteld te worden door het algemeen bestuur van het RHC. Zes 
weken voorafgaande aan de behandeling door het algemeen bestuur dient de begroting te worden toegezonden 
aan de raden van de deelnemers. De raden hebben vervolgens de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Goed archiveren en beschikbaar stellen van historische gegevens.  
 
Kader 
Samenwerking binnen een Gemeenschappelijke Regeling past binnen de Strategische Visie. 
 
Argumenten  
De programmaverantwoording RHC 2010 geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen.  
 
Maatschappelijk draagvlak 
NVT 
 
Financiële consequenties 
Beoordeling ontwerp rekening 2010 
Bij de beoordeling van de jaarrekening is de algemene lijn dat het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve.  
 
De jaarrekening laat voor bestemming een positief resultaat zien. Dit hoge bedrag (€ 459.046) hangt samen met 
het feit dat met ingang van het boekjaar € 1,57 per inwoner als voorschot in rekening wordt gebracht. Dit bedrag 
is bestemd voor de extra kosten die verband houden met de verhuizing naar het nieuwe pand Bergerweg 1 te 
Alkmaar. Voorgesteld wordt om € 8.733 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Door deze toevoeging is de 
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maximale hoogte van de Algemene Reserve van € 100.000 bereikt. Voorgesteld wordt om het restant bedrag 
(€ 450.313) toe te voegen aan de Reserve Huisvesting. Een en ander gebeurt conform het eerder genomen 
besluit van het Algemeen Bestuur. Finale afrekening van mogelijk tijdelijk te veel ontvangen gelden in verband 
met de nieuwe huisvestiging vindt plaats in 2013. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Realisatie 
Het raadsbesluit wordt kenbaar gemaakt aan het Regionaal Archief. 
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