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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). 
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Onderwerp : 
Zienswijze jaarstukken 2018 en begroting 2020 gemeenschappelijke regeling 
RHCA 

 
Geacht bestuur, 
 
Op 16 april heeft u ons de jaarrekening 2018 en de programmabegroting 2020 van het 
GR RHCA toegestuurd. U heeft ons verzocht onze zienswijze kenbaar te maken. 
 
De gemeenteraad van Bergen heeft op 20 juni 2019 in zijn raadsvergadering een besluit 
genomen over uw jaarstukken. 
Het besluit is als volgt: 

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 (deze) brief aan het dagelijks bestuur van 
de GR RHCA kenbaar te maken. 

Verder complimenteren wij u met de behaalde resultaten van 2018. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Annet Westerbeek, medewerker Beleid en 
Kwaliteitscontrole van het team Documentair Informatie Management. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 19uit01774 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
  

 


