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(Publieks)samenvatting
De jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in NoordHolland (Noord-Hollands Archief) wordt door het college ter kennis gebracht van de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Velsen wordt ook in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen
over de ontwerpbegroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum
in Noord-Holland. Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met de ontwerpbegroting
2012.
Voorgesteld besluit
1. De jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief voor
kennisneming aan te nemen en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling overeenkomstig te
berichten;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal
Historisch Centrum in Noord-Holland, mits er rekening wordt gehouden met de korting van 5% op de
bijdrage van Velsen waartoe de gemeenteraad op 4 november 2010 heeft besloten, en het bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling hierover te berichten.
Inleiding
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (het Noord-Hollands Archief) is een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met de gemeente Haarlem en het Rijk in
deelneemt. Deze GR heeft tot doel de archieven van de deelnemende gemeenten op te slaan en voor
het publiek toegankelijk te maken. Het dagelijks bestuur van de GR dient de ontwerpbegroting
uiterlijk zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, toe te zenden
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uiterlijk 1 juli dient het algemeen bestuur de begroting
vast te stellen. Deze termijn is in verband met de raadsplanning niet haalbaar. Het Noord-Hollands
Archief zal hierover ambtelijk worden geïnformeerd. Thans liggen voor de jaarrekening 2010 en de
ontwerpbegroting 2012 van het Noord-Hollands Archief. De raad kan bij het dagelijks bestuur van de
GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de
zienswijzen bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur dat vervolgens een
besluit neemt over de ontwerpbegroting. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite
zienswijzen) wordt de begroting verstuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.
Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze
indienen bij GS.
De jaarrekening 2010 en de ontwerpbegroting 2012 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld en de
raad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2010 voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen
met de ontwerpbegroting 2012, mits er rekening wordt gehouden met de korting van 5% op de
bijdrage van de gemeente Velsen, waartoe de gemeenteraad op 4 november 2010 bij de vaststelling
van de begroting 2011 – 2014 heeft besloten.
Beoogd maatschappelijk resultaat

N.v.t.
Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland
Argumenten
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 6.526. De jaarrekening is door de accountant
van de GR goedgekeurd en voorzien van een rechtmatigheidverklaring.
De partners in de gemeenschappelijke regeling (het Rijk, de gemeente Haarlem en de gemeente
Velsen) hebben nog geen overeenstemming bereikt over het te hanteren bezuinigingspercentage voor
2012. In juli 2011 zal het bestuur hierover een besluit nemen. Aan de raad wordt daarom voorgesteld
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012, mits er rekening wordt gehouden met de korting van
5% op de bijdrage van de gemeente Velsen, waartoe de gemeenteraad op 4 november 2010 heeft
besloten.
Maatschappelijk draagvlak
N.v.t.
Financiële consequenties
De bijdrage aan het Noord-Hollands Archief voor het jaar 2010 is reeds verwerkt in de gemeentelijke
jaarrekening 2010.
In de ontwerpbegroting 2012 heeft het Noord-Hollands Archief voor de bijdrage van de gemeente de
0-lijn gehanteerd. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2011 heeft de gemeenteraad van
Velsen een taakstelling van 5% op de gemeenschappelijke regelingen opgelegd. De gemeente
Haarlem heeft echter een stapsgewijze verlaging van de bijdrage aangekondigd tot 15% in 2018. In
juli 2011 is er een vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling waarin
een besluit moet worden genomen over de taakstelling die voor 2012 moet worden toegepast. De
bijdrage van Velsen zoals opgenomen in de begroting 2012 van het NHA (€ 273.692) is iets hoger
dan het budget dat de gemeente Velsen in het begrotingsjaar 2011 heeft opgenomen op programma 5
van de gemeentelijke begroting (€ 269.442,--). Dit verschil is ontstaan door het hanteren van
verschillende indexeringspercentages in de afgelopen jaren. In de gemeenschappelijke regeling is
vastgelegd dat het indexeringspercentage van het rijk wordt gevolgd. Indien het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling besluit om de taakstelling van 5% over te nemen, daalt de bijdrage van
Velsen tot € 263.723,--. Na besluitvorming zal het juiste bedrag in de gemeentebegroting 2012
worden verwerkt.
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