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Onderwerp

: Zienswijze jaarstukken 2017 en programmabegroting 2018 GR RHCA

Geacht bestuur,
Op 15 april heeft u ons de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 van het
RHCA toegestuurd. U heeft ons verzocht onze zienswijze kenbaar te maken.
De gemeenteraad van Bergen heeft op 28 juni 2018 in zijn raadsvergadering een besluit
genomen over uw jaarstukken.
Het besluit luidt als volgt:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) met in
achtneming van de onderstaande opmerkingen:
• Het resterend batig saldo van € 55.498 ontstaan na aanvulling van de algemene
bestemmingsreserve, geheel uit te keren aan de gemeenten conform de afgesproken
verdeelsleutel;
• Het verzoek om een tabel in de begroting op te nemen met de standen van reserves
met begrote stortingen en onttrekkingen inclusief een toelichting (herhaaldelijk
verzoek).
2. In te stemmen met de conceptbrief met daarin de zienswijze aan het dagelijks bestuur van
de GR RHCA (deze brief).
Toelichting op het besluit:
Jaarrekening 2017
Voor 2017 geldt een voordelig resultaat van € 98.854. Hiervan wordt € 43.356 toegevoegd
aan de algemene reserve die hierdoor het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal heeft
bereikt. Het restant van het voordelige resultaat ofwel € 55.498 wil het RHCA toevoegen aan
een nieuwe bestemmingsreserve “Digitalisering”. Deze toevoeging voldoet echter niet aan
artikel 27 van te wijzigen tekst van de GR RHCA (per 1 juli 2018) waarin de mogelijkheden
van het bestemmen van een batig saldo zijn aangegeven. Er is namelijk geen sprake van het
geheel of gedeeltelijk gebruiken voor extra investeringen. De toevoeging is gedaan om
mogelijke niet kwantificeerbare risico’s voor het e-depotproject te dekken en/of om het
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bedrag in te zetten voor digitaliseringsprojecten. Op blz. 18 staat dat de risico’s bij de
ontwikkeling van e-depot niet zeer groot worden geacht. Wij verzoeken u daarom het
resterend batig saldo van € 55.498 geheel uit te keren aan de gemeenten volgens
afgesproken verdeelsleutel.
Programmabegroting 2019
Wij verzoeken u een tabel in de begroting op te nemen met de standen van de individuele
reserves met begrote stortingen en onttrekkingen inclusief een toelichting.
Tot slot willen wij het RHCA complimenteren met het gerealiseerde in 2017. Het is mooi te
vernemen dat de dienstverlening van het RAA goed wordt gewaardeerd (met een 8).
Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Henry van der Zwan van domein
Inwoners en ondernemers, team DIV. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088-9097300. Of
stuur een e-mail naar: Henryvanderzwan@debuch.nl
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 18uit01617 vermelden?
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,
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