
•ļy West-Brabants Archief 

Vaststellen begroting 2017 

Beslispunten: 
Het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief (WBA) besluit: 

1. Vast te stellen de begroting 2017 van het WBA 
2. De deelnemende gemeenten een schriftelijke reactie te sturen op hun zienswijzen, conform het hieronder 
beschreven WBA standpunt. 

De deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een zienswijze bij de concept-begroting 2017 WBA voorbereid. De 
verwachting is daarom dat door alle deelnemers dezelfde zienswijze wordt ingebracht. 
De zienswijze bestaat uit een tweetal aandachtspunten: 

Het bestuur van het WBA op te dragen de realisatie van het E-depot met voortvarendheid aan te pakken en 
hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op te stellen. 
De begroting 2017 in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen in het BBV, 
hetgeen concreet voor 2017 betekent dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de in artikel 
11 van het BBV genoemde tabel met 5 kengetallen dient te worden toegevoegd, en daarnaast aandacht te vragen 
voor de vanaf 2018 geldende nieuwe bepalingen van het BBV. 

Standpunt WBA: 

m.b.t. het E-depot stappenplan 

De wens om een realistisch stappenplan E-depot heeft geen directe relatie met de begroting in financieel-technische zin. 
Vanzelfsprekend is er wel een verbinding tussen de begroting als beleidsinstrument en het Edepot beleid van het WBA. 
Realisatie van het E-depot is een nieuw, complex en intensief proces, waarvoor samenwerking tussen archiefvormer (de 
gemeenten) en archiefbeheerder (het WBA) essentieel is. Die samenwerking is door het voormalige RAWB, reeds in 2014 
gestart en is in 2016 op WBA niveau gebracht. Daarbij is het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena (SALHA) partner. 
Samen zijn de eerste stappen gezet op weg naar het E-depot, in de vorm van een gestructureerd leertraject. Daarmee is een 
succesvolle basis gelegd op weg naar het E-depot. 
Het realisatietraject E-depot is in het Bedrijfsplan van het WBA in hoofdstuk acht al globaal en voorlopig uitgewerkt. Daarin 
wordt een perspectief geschetst van een functionerend E-depot vanaf 2020. Dit is een realistisch traject, als we het afzetten 
tegen de plannen en ambities van vergelijkbare samenwerkingsverbanden: 

De gezamenlijke Zeeuwse gemeenten zijn gestart in 2015 en hebben de ambitie om in 2021 een E-depot te 
realiseren 
De gezamenlijke Achterhoek gemeenten zijn gestart in 2013 en streven naar een E-depot in 2017 

Het WBA loopt dus beslist niet uit de pas met een E-depot traject voor de duur van 4 a 5 jaar. Daar komt bij dat we vanaf 1 
juli weliswaar als WBA aan de slag gaan, maar dat de functies pas rond de jaarwisseling zullen zijn ingevuld. Pas dan weten 
we wie inzetbaar is voor het E-depottraject. Daarnaast moeten we de personele kwaliteitsslag en omslag naar een E-depot 
organisatie nog maken, maar daar zal met voortvarendheid aan worden gewerkt. Echter, even belangrijk is dat voor een E-

depot de informatiehuishouding bij de archiefvormers (lees: de negen WBA gemeenten) op orde moet zijn. Alle betrokken 
partijen moeten dus aan de slag. 

Kortom: we hebben een start gemaakt en er is een voorlopig plan. Maar we staan als betrokken partijen (gemeenten en 
WBA) nog maar aan het begin van het traject. Het WBA is bereid om de regierol op zich te nemen, maar gemeenten dienen 
zich te realiseren dat hun bijdrage aan het E-depot minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker is. Het WBA zal zich uiteraard 
gaan inspannen om een realistisch stappenplan E-depot op te stellen, maar acht dit op korte termijn niet mogelijk. Na de 
zomer gaan we met de gemeenten in overleg om te overleggen over het traject richting een West-Brabants E-depot. 



4ŷ West-Brabants Archief 

m.b.t. de BBV en kengetallen: 

Onze financiële adviseurs hebben hierover navraag gedaan en het onderwerp aanpassing aan BBV is besproken in een 
breed West-Brabants overleg van financieel beleidsadviseurs. Conclusie is dat de aanpassing aan de BBV pas met ingang 
van begroting 2018 verplicht is. Wat betreft het aansluiten bij kengetallen is de meest actuele ontwikkeling dat er regiobreed 
een overleg wordt gestart met als doel te komen tot zoveel mogelijk gelijksoortige kengetallen voor alle verbonden partijen. 
Vanzelfsprekend zal het RAWB zich daarbij aansluiten en de te maken regioafspraken gaan volgen. 

Aldus besloten te Bergen op Zoom op 01 juli 2016, 
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