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6 Bedrijfsvoering / Overhead
Lid Algemeen Bestuur, tevens Dagelijks Bestuur, A.J.M. Coppens, plaatsvervangend lid A.G.J. van der Weegen.
1.De belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen
van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te
behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet
zijn overgebracht.
2.Het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie
regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar
maken voor een breed publiek.
1.Voor de deelnemers alle taken inzake:
De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden
Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht
Het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en
bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokaleen regionale geschiedenis.
2.Op verzoek van één van de deelnemers kan ook andere adviserende, ondersteunende of uitvoerende
werkzaamheden binnen het werkterrein uitgevoerd worden.
3. Desgevraagd kan taken in het kader van de Archiefwet dan wel met betrekking tot de cultuur-historische functie,
voor derden uitgevoerd worden.
Bergen op Zoom
Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied:
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Bergen op Zoom
Door deelname aan de GR wordt er een bijdrage geleverd aan een efficiënte en effectieve borging van de fysieke
en digitale informatie voor bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst.
Er ontstaat een geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van archiefbeheer en
wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden.
Uittreding dient schriftelijk medegedeeld te worden aan het algemeen bestuur. De uittreding vindt niet eerder plaats
dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de schriftelijke uittreding bij het algemeen bestuur is
ingediend. Aan de uittreding wordt door het algemeen bestuur voorwaarden en gevolgen verbonden. De nadelige
financiële gevolgen voor het West-Brabants Archief, die veroorzaakt worden door de uittreding, inclusief de hierdoor
ontstane wachtgeldverplichting worden bij de uittredende deelnemer in rekening gebracht. Een onafhankelijke
externe deskundige adviseert over de vaststelling van de financiële gevolgen. Het advies van deze deskundige is
voor partijen bindend.
B&W hebben uit hun midden één lid aangewezen voor het algemeen bestuur.
Portefeuillehouder is tevens lid DB.
Bijdrage bestaat uit een bedrag per strekkende meter archief. De bijdrage van de gemeente voor 2018 is 798.427,-.
Daarnaast een bijdrage van 56.000,- per jaar voor de verbinding tussen het Cultuurbedrijf en het WBA (plustaken).
Totaal 854.427,-.
De gemeente draagt bij in eventueel nadelig saldo
1 januari 2016:
€ 108.114
1 januari 2018:
€ 28.402
31 december 2016: € 28.402
31 december 2018: € 28.402
1 januari 2016:
€ 1.661.507
1 januari 2018:
€ 1.293.000
31 december 2016: € 1.367.506
31 december 2018: € 1.179.000
2016:
€ 28.402
2018:
€ 0
De zienswijze op de begroting 2017 was als volgt:
1. het bestuur van het WBA op te dragen de realisatie van het e-depot met voortvarendheid aan te pakken en
hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op te stellen;
2.

de begroting 2017 in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen in het BBV, hetgeen concreet
voor 2017 betekent dat in de paragraaf 'weerstandsvermogen en risicobeheersing' de in artikel 11 van het
BBV genoemde tabel met vijf kengetallen dient te worden toegevoegd, en daarnaast aandacht te vragen voor
de vanaf 2018 geldende nieuwe bepalingen van het BBV;

Punt 1 is gedeeltelijk opgevolgd. In de kaderbrief 2018 is toegelicht welke stappen al zijn genomen en hoe de
verdere planning is voor de inrichting van het E-depot. De planning is nu dat het E-depot eind 2017 in gebruik kan
worden genomen.
Punt 2 is niet opgevolgd. De nieuwe BBV-bepalingen zijn niet verwerkt in de begroting 2018.
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ingediend
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Financieel overzicht

De stukken zijn op 12 april 2017. Dit is op tijd.
In de kaderbrief van het WBA voor 2018 van 11 januari 2017 is toegelicht welke planning zal worden aangehouden
voor de totstandkoming en inrichting van het E-depot. De ramingen en toelichtingen in de begroting 2018 sluiten
daar op aan.
In de kaderbrief van het WBA van 11 januari 2017 is aangegeven dat de richtlijnen zoals die door de gemeente zijn
aangegeven zullen worden opgevolgd. In de begroting 2018 zijn voor de indexering van de loonkosten en overige
kosten echter andere uitgangspunten aangehouden dan in de richtlijnen was opgenomen. Op zich leidt dit niet tot
grote afwijkingen in de kostenramingen voor 2018 e.v. In de zienswijze zal hier wel een opmerking over worden
gemaakt, met het verzoek in de toekomst de richtlijnen te volgen.
Bedragen x € 1.000,West-Brabants
Begroting
Resultaat
Begroting
Ontwerpbegroting
Archief
2016
2016
2017
2018
Totaal GR
1.563
28 V
2.263
2.298
Bijdrage gemeente
422*
Bergen op Zoom
Ad *: 2016 halverwege het jaar gestart.

Overige
aandachtspunten

842

854

n.v.t.

Voorstel:
Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld.
1. De begroting 2018 voldoet niet op alle punten aan de nieuwe richtlijnen ingevolge het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), o.a. de indeling naar taakvelden en de verplichte
financiële kengetallen ontbreken. Nadrukkelijk verzoek is om de eerstvolgende begroting (2019)
volledig conform de BBV-richtlijnen op te stellen.
2. Daarnaast is bij het indexeren van de kostenramingen een ander percentage (1,1%) gebruikt dan in de
richtlijnen (0,9%) is genoemd. Nadrukkelijk verzoek is in de toekomst de richtlijnen te volgen of bij
afwijking er van dit goed te motiveren.

