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Regionaal Archief Alkmaar Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

 

 
 
 
Alkmaar 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
Volgt 29 mei. 
 
 
Bergen 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
Uw raad besluit: 

1. In te stemmen met de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) met in 
achtneming van de onderstaande opmerkingen: 

 Het resterend batig saldo van € 55.498 ontstaan na aanvulling van de algemene 
bestemmingsreserve, geheel uit te keren aan de gemeenten conform de afgesproken 
verdeelsleutel; 

 Het verzoek om een tabel in de begroting op te nemen met de standen van reserves 
met begrote stortingen en onttrekkingen inclusief een toelichting (herhaaldelijk 
verzoek). 

2. In te stemmen met de conceptbrief met daarin de zienswijze aan het dagelijks bestuur van 
de GR RHCA (bijlage 6). 

 
 
Castricum 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
b e s l u i t :  

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en programmabegroting 2019 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar; 
 

2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar: 

 Het resterend batig saldo van € 55.498 ontstaan na aanvulling van de algemene 
bestemmingsreserve toe te kennen, alleen voor dit jaar, aan een nieuwe 
bestemmingsreserve “E-depot”. 
 

3. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 2019 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar:  

 Het verzoek om een tabel in de begroting op te nemen met de standen van de 
individuele reserves met begrote stortingen en onttrekkingen inclusief een toelichting. 

 
4. Deze zienswijze(n) door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de 

gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kenbaar te maken 
 
 
Heiloo 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017  
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de programmabegroting 2019: 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
http://www.castricum.nl/
http://www.heiloo.nl/
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Wij verzoeken u een tabel in de begroting op te nemen met de standen van de individuele reserves 
met begrote stortingen en onttrekkingen inclusief een toelichting.  
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het DB van het RHCA kenbaar te 
maken. 
 
 
 
Heerhugowaard 
 
Voorliggend collegevoorstel: 
De raad besluit de volgende zienswijze aan RHCA af te geven: 
Ten aanzien van de begroting 2019: 

1. Het RHCA te verzoeken om voortaan een tabel in de begrotingen op te nemen met de 
standen van reserves met begrote stortingen en onttrekkingen, inclusief een toelichting. 

 
Ten aanzien van de jaarstukken 2017: 

2. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend batig saldo van € 55.498, aan de 
nieuw  te vormen bestemmingsreserve Digitalisering, mits aan het volgende wordt 
voldaan.  
Het RHCA dient vóór september 2018 met een plan te komen waarin de verwachte 
toevoegingen en/of onttrekkingen van de soort bestedingen worden weergegeven, inclusief 
onderbouwing.   
Deze dient aan het AB te worden voorgelegd. 

 
 
 
Langedijk  
 
Voorliggend collegevoorstel: 
1. Geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2019 
2. Geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2017 
3. De standpunten genoemd onder beslispunten 1 en 2 door middel van bijgevoegde brief aan 

het DB van de GR-RHCA kenbaar te maken 
 
 
 
Uitgeest 
 
Niet aangesloten bij deze GR 
 
 

http://www.heerhugowaard.nl/
http://www.gemeentelangedijk.nl/
http://www.uitgeest.nl/

