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Aanbieding Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019

Geachte raad,
Namens het Dagelijks Bestuur van het RHCA / Regionaal Archief Alkmaar (RHCA) bieden
wij u conform artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA de
Jaarstukken 2017 en de Programmabegroting 2019 aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in de
vergadering van 5 april jongstleden ingestemd met deze stukken. Deze stukken zijn tevens
geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RHCA op 11 juli aanstaande.
De Programmabegroting 2019 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de
richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in Bijlage Ia van
deze begroting. De bijdrage per gemeente vindt u terug in Bijlage Ib.
Daarnaast treft u aan de Jaarstukken 2017, inclusief de accountantsverklaring. Het resultaat
na bestemming bedraagt € 98.854 voordelig. Wij stellen voor om hiervan € 43.356 toe te
voegen aan de Algemene Reserve, zodat deze het niveau behaalt van 2,5% van de begrote
lasten.
Tevens stellen wij voor om een bestemmingsreserve ‘Digitalisering’ in het leven te roepen,
en daaraan een bedrag van € 55.498 toe te voegen. De komende jaren, tijdens de looptijd
van het e-depotproject, bestaat het niet kwantificeerbare risico dat er uitgaven gedaan
moeten worden voor de verdere ontwikkeling. Dit is een logisch gevolg van het pionierende
en ontwikkelende karakter van het project en de wijze van aanbesteding. Dat risico geldt
zowel voor het project zelf, voor het integreren van de werkzaamheden in de staande
organisatie en eveneens voor het bewerken van informatiebestanden of koppelingen. Deze
bestemmingsreserve kan daar dan voor worden aangewend om te voorkomend dat hiervoor
een beroep gedaan moet worden op de deelnemende gemeenten. Ook kan het bedrag
mogelijk ingezet worden voor digitaliseringsprojecten, zodat nog meer informatiebestanden
beschikbaar kunnen worden gesteld.
Als bijlage en ter toelichting bij de Jaarstukken 2017 treft u ook het Jaarverslag 2017 aan,
evenals de controleverklaring van de accountant.

Met vriendelijke groet,

Paul Post
Secretaris/directeur

