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Antwoorden op vragen arc 07-04-2009 inzake de verhuizing van het RHC

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die in de ARC van 7 april 2009 zijn gesteld naar
aanleiding van agendapunt B6: Voorstel voor de verhuizing en verbouwing van het Regionaal
Historisch Centrum.
1. Is er contra expertise gedaan omtrent eventueel verbouwen en de nieuwe locatie?
In het onderzoeksproces is geen contra expertise gedaan. Het onderzoek is zeer
uitgebreid geweest en er zijn vele alternatieven overwogen. Het nu uitvoeren van een
contra-expertise zal binnen de gemeenschappelijke regeling geen draagvlak vinden
omdat reeds 12 gemeenten zich achter de plannen hebben geschaard. Als de gemeente
Bergen dit zelf zou willen uitvoeren zal het doel wel duidelijk geformuleerd moeten
worden. Overweegt de raad bijvoorbeeld om een eigen statisch archief te gaan bouwen
en beheren?
2. Waarom is Heerhugowaard wellicht tegen?
Heerhugowaard heeft moeite met de nieuwe rekenmethode voor het toerekenen van de
kosten aan de deelnemende gemeenten. Voorheen werd die toerekening bepaald door
twee gegevens: a. Het aantal inwoners van de gemeente en b. de benodigde strekkende
meters archief. Nu wordt de toerekening alleen gemaakt op basis van het aantal
inwoners. Voor het in de afgelopen jaren zeer snel gegroeide Heerhugowaard nemen de
kosten daardoor aanzienlijk toe
3. Levert het verkort aanleveren naar het statisch archief (van 50 naar 20 jaar)
financiële besparingen op?
Nee. Dit komt vooral omdat de gemeente Bergen het semi statisch archief (de stukken
die bewaard worden totdat ze twintig jaar oud zijn) ook nu reeds heeft ondergebracht bij
het RHC. Dit is gedaan bij het project verbeteren intern archief aan de JL 4. In de JL4
zelf is onvoldoende archiefruimte voor dit semi statische archief.

