
Concept-zienswijzen betreffende RHCA 

 

Alkmaar:  

1. Ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de GR RHCA met betrekking tot het positieve 
resultaat over 2019 van € 135.206 zoals is voorgesteld in het begeleidend schrijven van het 
GR RHCA d.d. 1 april 2020: 

a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve zodat deze, na dotatie, de 
maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454). 

b. Akkoord te gaan om het bedrag van  € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve 
Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, het gewenste niveau van 
€ 150.000 bedraagt. 

c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant van het positieve resultaat volgens 
artikel 27c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de  Financiële 
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019.  

  

Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2021 

Langedijk: 

1. geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2021; 
2. de volgende zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019: 

- wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde 
toevoegingen aan de algemene- en bestemmingsreserve. Voor het restantresultaat van 
€ 100.946,-- geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de 
gemeenten; 

 

Heerhugowaard:  

1. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019; 

    -  wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde toevoegingen     

       aan de algemene- en bestemmingsreserve. Voor het restantresultaat  

       ad € 100.946,-- geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de gemeenten; 

2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021; 

3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de Raad kenbaar te maken   

    bij het Dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 

Bergen:  

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de 
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA met 
betrekking tot het positieve resultaat over 2019 van € 135.206 zoals is voorgesteld in de 
aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 2 april 2020: 
a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve zodat deze, na dotatie, 

de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454). 

b. Het bedrag van € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie 

Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, het gewenste niveau van 

€150.000 bedraagt. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/PDFoutput/Actueel/Alkmaar/CVDR19556.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/PDFoutput/Actueel/Alkmaar/CVDR19556.pdf


c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant van het positieve resultaat 

volgens artikel 27c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019. 

      2.   Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GR 

 RHCA. 

Castricum: 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de 
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA met 
betrekking tot het positieve resultaat over 2019 van € 135.206 zoals is voorgesteld in de 
aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 2 april 2020: 
a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve zodat deze, na dotatie, 

de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454). 

b. Het bedrag van € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie 

Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, het gewenste niveau van 

€150.000 bedraagt. 

c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant van het positieve resultaat 

volgens artikel 27c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019. 

      2.   Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GR 

 RHCA. 

 

Heiloo: 
 

1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de 
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA met 
betrekking tot het positieve resultaat over 2019 van € 135.206 zoals is voorgesteld in de 
aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar d.d. 2 april 2020: 
a. Akkoord te gaan met het aanvullen van de algemene reserve zodat deze, na dotatie, 

de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454). 

b. Het bedrag van € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie 

Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze, na dotatie, het gewenste niveau van 

€150.000 bedraagt. 

c. Te kiezen voor optie 1. Terugbetaling van het restant van het positieve resultaat 

volgens artikel 27c van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3.5 van de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019. 

      2.   Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2021 van de GR 

 RHCA. 

 

 


