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Onderwerp: Programmaverantwoording 2013 en Programmabegroting 2015 van het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  • Instemmen met de Programmabegroting 2015 en de Jaarrekening 2013 van 

het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en de door de regionale 
werkgroep opgestelde zienswijze. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over?  
Dit voorstel gaat over het instemmen met de Jaarrekening 2013 en de Programmabegroting 2015 
van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling heeft reeds een voorlopig besluit genomen in haar vergadering van  
21 mei jl. 
  
Onze gemeente maakt sinds mei 2003 deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar. Wij maken deel uit van het Algemeen bestuur en worden 
vertegenwoordigd door wethouder Odile Rasch. 
  
De Programmabegroting 2015 van het RHCA is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld 
conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële kaders en 
uitgangspunten. 
 
2. Jaarstukken 2013 
  

a. Algemene verantwoording 
In het jaarverslag is een aantal punten voor de gemeente van belang. Dit zijn: 
- Huisvesting 

In 2013 is het nieuwe depotgebouw aan de Bergerweg in gebruik genomen, waarmee de 
huur van het depot in Alkmaar Noord is beëindigd. 

- E-depot 
Sinds 2012 wordt toegewerkt naar het waarborgen van de samenhang en toegankelijkheid 
van ‘digitaal geboren documenten’. Dit om een dreigend informatie-infarct bij de overheid te 
voorkomen. Na vooronderzoek is inmiddels een metamodel (standaard van vast te leggen 
informatie) vastgesteld, dat in 2014 aan de landelijke uitgangspunten wordt getoetst. 
Tevens zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen om een pilot uit te voeren, waarbij een  
koppeling  wordt gerealiseerd tussen de gemeentelijke administraties en het E-depot. De 
gemeente Heerhugowaard is de pilot-gemeente. 

- Inspectie 
In 2013 is de wetgeving rond het InterBestuurlijk Toezicht (IBT) in werking getreden. Dat 
betekent dat het provinciaal toezicht wordt vervangen door gemeentelijk toezicht. Om deze 
horizontale verantwoording tussen college en raad vorm te geven zijn “Kritische Prestatie 
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Indicatoren” (KPI’s) ontwikkeld door de VNG. Deze KPI’s dienen tevens voor de algemene 
informatievoorziening richting de burger en ten behoeve van de Provinciale toezichthouder. 
De gemeente Bergen was in 2013 de eerste gemeente waarbij de inspecteur van het 
RHCA een KPI-verslag heeft opgesteld dat is overlegd aan de het college. Het streven is 
om deze systematiek in de komende twee jaar bij alle gemeenten in te voeren. 

- Vermelding fotoarchief 
De gemeente Bergen wordt  specifiek genoemd als mooi voorbeeld voor andere 
gemeenten als het aankomt op vastlegging van de geschiedenis. De gemeente laat  
namelijk een professionele fotograaf periodiek de veranderingen in de gemeente 
vastleggen. Die gegevens vind je terug in de beeldbank van het RHCA. 

- Overbrenging van archieven 
De gemeente Bergen is voorloper op het gebied van de wettelijke overbrenging van 
archieven naar het RHCA. Samen met Den Helder, voormalige gemeente Wieringermeer, 
en voormalige gemeente Schagen voldoen wij aan de verkorte overbrengingstermijn van 
de Archiefwet. Dat houdt in dat al onze te bewaren archieven t/m 2000 zijn overgebracht. 
Dit jaar volgen de bouwvergunningen, die voorheen buiten deze verplichting vielen. 

  
b. Financiële verantwoording 

Het negatief resultaat van € 178.714 veroorzaakt door extra kosten i.v.m. de verhuizing 
wordt gedekt door uitname uit ‘reserve verhuizing’. 

  
De algemene reserve wordt afgeraamd naar 2,5 % van begrotingstotaal 2014. 
  
Er wordt voorgesteld een nieuwe ‘reserve Organisatieontwikkeling’ in te stellen met als 
dekking het restant saldo van de reserve verhuizingen en een aframing van de algemene 
reserve van totaal ad € 98.688. Deze nieuwe reserve is voor dekking van toekomstige 
incidentele kosten voor borging van inspectietaken (KPI’s) en voorbereiding voor 
ontwikkeling van een E-depot. Er wordt echter geen onderbouwing gegeven van de 
benodigde gelden. 
  
Geadviseerd wordt om in te stemmen met het  instellen van  een post “reserve 
organisatieontwikkeling" met als dekking € 98.688 (restant saldo reserve verhuizingen en 
aframing algemene reserve). Dit  onder voorwaarde dat een plan van aanpak wordt op- en 
vastgesteld voor de ontwikkeling van het E-depot en borging van de  inspectietaken 
inclusief een kostenonderbouwing. 

  
3. Programmabegroting 2015 

  
a. Programma’s 
In de programmabegroting ligt de nadruk op de ontwikkeling van het E-depot en toenemende 
inspectietaken. 
b. Financiële begroting 2015 
Voor de deelname aan de gemeenschappelijke regeling RHCA is jaarlijks een bedrag van 
€ 106.382 opgenomen in onze meerjarenbegroting 2014- 2017. Volgens de 
programmabegroting RHCA 2015 wordt de gemeenschappelijke bijdrage van onze gemeente 
voor 2015 €105.252. Dit is gebaseerd op het inwonersaantal van 30.069 per 1 januari 2014 ( € 
3,50 per inwoner). 
  
Zienswijze 
De gemeenteraad van de gemeente Bergen verzoekt het AB de AB-vergadering voor de 
vaststelling van jaarrekening en begroting in het vervolg tussen 1 juli en 15 juli te plannen 
(conform artikel 8 uit de Richtlijn uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen zoals in 
2012 door de raden is vastgesteld). Dit om ervoor te zorgen dat alle raden de tijd hebben om 
hun zienswijzen in te dienen vóór de vaststelling van de begroting en jaarstukken door het AB. 
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4. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Aan het bestuur van alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling RHCA 
wordt formeel de Programmaverantwoording 2013 en de Programmabegroting 2015 ter 
instemming voorgelegd. Indien alle gemeenten instemmen kunnen beide stukken door het AB 
van de RHCA worden vastgesteld. 

 
5. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
• Raadsbevoegdheid 

 
 

6. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Naast de gemeente Bergen zijn de overige deelnemende gemeenten aan de 
gemeenschappelijke regeling “Regionaal Historisch Centrum Alkmaar’ hierbij betrokken. 
 

7. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen andere mogelijkheden. 

 

8. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de 
raad daarover gerapporteerd? 
Het raadsbesluit wordt na vaststelling door de raad naar het Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar gestuurd. De zienswijze is na behandeling in de algemene raadscommissie van 5 juni 
aan hen meegedeeld. 
 

9. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De bijdrage voor Bergen bedraagt € 105.252 voor 2015.  We hebben € 106.382 structureel 
begroot. Na instemming van het AB van de RHCA met de begroting, stellen we voor het 
verschil (€  1.130 voordeel) af te ramen in onze programmabegroting 2015. 
  
Er is regionaal een werkgroep ingesteld die bestaat uit medewerkers van de aangesloten 
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. Deze werkgroep heeft het financiële 
toetsingskader voor de jaarstukken verzorgd en heeft een aantal adviezen ten aanzien van de 
jaarstukken naar voren gebracht die in bijlage 5 verder zijn uitgewerkt. 

  
10. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Instemming met  de Programmaverantwoording  en Programmabegroting door de 
deelnemende gemeenten is vereist op grond van de gemeenschappelijke regeling.  

Bijlagen:  
1. Begeleidend schrijven bij Jaarstukken 2012 en Begroting 2014 RHCA 
2. Jaarrekening 2012 RHCA 
3. Jaarverslag 2012 RHCA 
4. Programmabegroting 2014 RHCA 
5. Toetsingskader met advies Gemeenschappelijke Regelingen RHC 
6. Brief zienswijze Raad 

 

Bergen, 13 mei 2014 
 
College van Bergen 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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