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Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021 van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal Archief)

Publiekssamenvatting:

Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot een
set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen aan
te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen van de
begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2021 van het RHCA ontvangen waarop
zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij het opstellen van de
begroting.
Geadviseerd besluit
1. Het college besluit ter advisering aan de Regionale Raadscommissie Noordkop aan te bieden het
voorstel aan de gemeenteraad in te stemmen met de kadernota 2021 van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar onder het uitbrengen van de volgende zienswijze en opmerking:
a. zienswijze
De begroting 2020 wordt sluitend gemaakt door middel van onttrekking van een tweetal reserves als
gevolg van extra personeel en het wegvallen van aanvullende diensten. Dit betekent dat de begroting van
het Regionaal archief niet “materieel sluitend” is (structurele lasten dekken met structurele baten). Dit is
niet wenselijk.
Het regionaal archief ziet dit probleem ook en wil het nog een jaar aankijken. Als de omstandigheden in
2021 niet wijzigen, wordt gekeken of in de begroting geschoven kan worden met taken/middelen of dat de
bijdrage van de gemeente verhoogd moet worden (ca. 0,05 per inwoner).
Het budget opgenomen in onze begroting is voldoende om de gevraagde bijdrage te betalen.
Gezien de hoogte van het bedrag, dat er een goede weerstandscapaciteit overblijft (na onttrekking) en dit
probleem reeds onder de aandacht van het regionaal archief is, is het redelijk om positief te adviseren.”
b. Opmerking: De inhoud van de kadernota is niet volledig conform hetgeen is opgenomen in de Notitie
informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen. Verzocht wordt om hiermee rekening te houden bij
het opstellen van de toekomstige kadernota’s

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context

Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot
een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke
regelingen aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor
het opstellen van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2021 van het RHCA
ontvangen waarop zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij
het opstellen van de begroting.
Doelen en resultaten
n.v.t.
Kaders en omstandigheden

Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
1.

Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (GR-en) vastgesteld door de
gemeenteraden.

2.

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019
(nog niet vastgesteld door de raden).
Argumenten en alternatieven
n.v.t.
Bestuurlijke vernieuwing
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
Financiële consequenties
n.v.t.
Uitvoering en planning
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.

Den Helder, 14 januari 2020
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit
Raadsvergadering d.d.

24 februari 2020

Besluit nummer

2020-001157

Onderwerp

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Kadernota 2021
van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (Het Regionaal
Archief)

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 14
januari 2020,
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Regionale raadscommissie
Noordkop op 2020-02-13T17:00:00+01:00
besluit:
1. Het college besluit ter advisering aan de Regionale Raadscommissie Noordkop aan te bieden het
voorstel aan de gemeenteraad in te stemmen met de kadernota 2021 van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar onder het uitbrengen van de volgende zienswijze en opmerking:
a. zienswijze
De begroting 2020 wordt sluitend gemaakt door middel van onttrekking van een tweetal reserves als
gevolg van extra personeel en het wegvallen van aanvullende diensten. Dit betekent dat de begroting
van het Regionaal archief niet “materieel sluitend” is (structurele lasten dekken met structurele baten).
Dit is niet wenselijk.
Het regionaal archief ziet dit probleem ook en wil het nog een jaar aankijken. Als de omstandigheden
in 2021 niet wijzigen, wordt gekeken of in de begroting geschoven kan worden met taken/middelen of
dat de bijdrage van de gemeente verhoogd moet worden (ca. 0,05 per inwoner).
Het budget opgenomen in onze begroting is voldoende om de gevraagde bijdrage te betalen.
Gezien de hoogte van het bedrag, dat er een goede weerstandscapaciteit overblijft (na onttrekking) en
dit probleem reeds onder de aandacht van het regionaal archief is, is het redelijk om positief te
adviseren.”
b. Opmerking: De inhoud van de kadernota is niet volledig conform hetgeen is opgenomen in de
Notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen. Verzocht wordt om hiermee rekening te
houden bij het opstellen van de toekomstige kadernota’s

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 februari 2020
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