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Voorgesteld raadsbesluit

1. De jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief voor
kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal
Historisch Centrum in Noord-Holland en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
overeenkomstig te berichten.
Samenvatting

De gemeenteraad van Velsen wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2012
van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief.
De gemeenteraad wordt ook in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de
ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in
Noord-Holland. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014.
Aanleiding

Het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (het Noord-Hollands Archief) is een
Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar 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 2013 dient het algemeen bestuur de begroting voor 2014
vast te stellen. De stukken zijn echter pas op 5 juni jl. bij de raad binnengekomen. Dit betekent dat
de raad haar zienswijze niet voor 1 juli kenbaar kan maken aan de GR. Het Noord-Hollands Archief
is hierover geïnformeerd. De GR zal worden aangesproken op het tijdig aanleveren van de
stukken.
Thans liggen voor de jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014 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.
De jaarrekening 2012 en de ontwerpbegroting 2014 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld.
De raad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2012 voor kennisgeving aan te nemen en in te
stemmen met de ontwerpbegroting 2014.
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Programma

5 Cultuur en Culturele Voorzieningen
Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland
Beoogd doel en effect van het besluit

Na behandeling in de gemeenteraad kan het algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief de
begroting 2014 vaststellen.
Directe maatschappelijke consequenties

N.V.T.
Argumenten

De jaarrekening 2012 sluit dankzij een verhoging van de rijksbijdrage met een positief saldo van
€ 346.352. Een andere belangrijke oorzaak van het positief saldo is het afronden van de
verbouwing van de Kleine Houtweg. De bouwkosten zijn binnen budget gebleven, zodat een
reserve voor tegenvallers is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
Het bestuur van het Noord-Hollands Archief wil over de periode 2013-2016 per jaar
€ 75.000 uittrekken (dus in totaal € 300.000) voor het ontwikkelen van een virtuele studiezaal en
een e-depot. Voor de realisatie van een dergelijk duurzaam digitaal depot (bestemd voor de
verantwoorde en veilige opslag van digitale archieven) is een pilotproject ontwikkeld in
samenspraak met de gemeente Haarlem, dat nationaal in de belangstelling staat. De ontwikkeling
van dit digitaal depot is ook voor Velsen van belang. Het resterende bedrag ad € 46.352 wil het
bestuur ten gunste van de egalisatiereserve brengen. De jaarrekening is door de accountant van
de gemeenschappelijke regeling goedgekeurd en voorzien van een goedkeurende verklaring.
De bijdrage in de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Velsen voor het jaar 2014 is
geïndexeerd met 0,7% ten opzichte van het jaar 2013. Dit percentage past binnen het door de
gemeente Velsen in de perspectiefnota 2013 opgenomen percentage van 1% indexering voor
materiële budgetten en subsidies.
Inspraak, participatie etc.

N.V.T.
Alternatieven

N.V.T.
Risico’s

N.V.T.
Financiële consequenties

De bijdrage aan het Noord-Hollands Archief voor het jaar 2012 is reeds verwerkt in de
gemeentelijke jaarrekening 2012.
De bijdrage van de gemeente Velsen, zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2014, zal worden
verwerkt in de nog op te stellen gemeentebegroting 2014 en past binnen het voor het NoordHollands Archief opgenomen structurele budget op programma 5 van de gemeentebegroting.
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Uitvoering van besluit

Het bestuur van het Noord-Hollands Archief wordt geïnformeerd over de besluitvorming.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland
Ontwerpbegroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum in NoordHolland
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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