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Onderwerp : Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR RHCA 
 

Geacht bestuur, 
 

Op 14 april 2021 heeft u ons uw jaarstukken 2020 en begroting 2022 toegezonden. Conform de 

afspraken heeft u de raad verzocht zijn zienswijze kenbaar te maken. 
 

De gemeenteraad van Bergen heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 behandeld in de  

raadsvergadering van 3 juni jl. Het door de raad genomen besluit luidt als volgt: 

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de 

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar - GR RHCA 

met betrekking tot het positieve resultaat over 2020 van € 134.067 zoals is 

voorgesteld in de aanbiedingsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

d.d. 14 april 2020: 

a. akkoord te gaan met het onttrekken van een bedrag € 1.505 uit de 

algemene reserve zodat deze, na dotatie, de maximale omvang van 2,5% 

van het kostentotaal vormt (€ 64.948). 
b. het resultaat hiermee aan te vullen en het bedrag van € 135.572 terug te 

betalen aan de deelnemende gemeenten 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 2022 van 

de GR RHCA. 
 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Henry van der Zwan van de Inwoners en 

Ondernemers, Team DIM. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909 7202. Of stuur een e-

mail naar: henryvanderzwan@debuch.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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