
 
 
Agendapunt : 11 
Voorstelnummer : 06-47 
Raadsvergadering : 23 juni 2009 
Naam opsteller :  Ariën Zon (coördinator DIV) 
Informatie op te vragen bij :  opsteller 
Portefeuillehouders :  E. Trap 
 
Onderwerp:    
Programmabegroting 2010 en Programmaverantwoording 2008 van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar  
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  • In te stemmen met de Programmaverantwoording 2008 van het Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar  
• In te stemmen met de Programmabegroting 2010 van het Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar op voorwaarde van aanpassing van de 
indexatie naar 0,85% 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 

In te stemmen met de Programmabegroting 2010 op voorwaarde van aanpassing van de 
indexatie naar 0,85% en Programma verantwoording 2008 van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar.  

 
Historisch kader 
Sinds mei 2003 neemt de gemeente Bergen-nh deel aan de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) De gemeente maakt derhalve deel uit van 
het Algemeen bestuur. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder E. Trap 

 
In praktisch opzicht beheert het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar alle te bewaren 
archieven van de gemeente Bergen, deze archieven zijn voor dit doel overgebracht naar de 
archiefruimten van het RHCA in Alkmaar. Daarnaast heeft het Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar de verantwoording voor de zorg van het gehele archief van de gemeente Bergen in 
haar rol als gemeentearchivaris. 

 
  

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Aan het bestuur van alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling 
‘Regionaal Historisch Centrum Alkmaar’ wordt formeel de begroting ter goedkeuring 
voorgelegd 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
Het is een raadsbevoegdheid om de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling 
‘Regionaal Historisch Centrum Alkmaar’ goed te keuren. 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Naast Bergen de overige deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling 
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“Regionaal Historisch Centrum Alkmaar” 
  

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Nee, instemming van de deelnemende gemeente is vereist 
  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Het Raadsbesluit wordt na vaststelling naar het Regionaal Historisch Centrum gezonden 
  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Sinds mei 2003 neemt de gemeente Bergen-nh deel aan de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Voor deze deelname wordt jaarlijks een 
bedrag in de begroting opgenomen.  
 
Er zijn geen extra kosten, in de begroting 2010 is voldoende budget voor deelname aan dit 
samenwerkingsverband gereserveerd. 
  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Goedkeuring van de begroting en verantwoording door de deelnemende gemeenten is 
vereist op grond van de gemeenschappelijke regeling. 
  

 
 
 
 
Bijlagen:   

• Programmabegroting 2010 
• Programmaverantwoording 2008 

 
 
Bergen 3 juni 2009,   
 
college van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
secretaris      burgemeester 


