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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In 2015 is met instemming van de gemeenteraad besloten om toe te treden tot de Gemeenschappelijke 
Regeling West-Brabants Archief (hierna WBA). Inmiddels zijn alle 9 deelnemende gemeente akkoord met 
het vormen van één regionaal archief en thans worden verdere voorbereidingen getroffen om er voor 
zorgen dat het WBA per 1 juli 2016 van start kan gaan. 
De kwartiermaker van het WBA i.o. heeft op 31 maart jl. de conceptbegroting 2017 met meerjarenraming 
2018-2020 van deze Gemeenschappelijke Regeling aangeboden(zie bijlage). Besluitvorming over deze 
stukken zal plaatsvinden op 1 juli 2016 in de eerste formele vergadering van het Algemeen Bestuur. 

2. Achtergrond 
In de Gemeenschappelijke Regeling WBA zijn geen specifieke bepalingen omtrent financiële aspecten 
zoals bijvoorbeeld begroting en rekening opgenomen en wordt uitgegaan van regionale afspraken zoals 
de nota Verbonden Partijen. In dat kader is de conceptbegroting nu tijdig aan ons als deelnemer 
aangeboden en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld voor 1 juli een zienswijze in te dienen. 
Er is een financiële werkgroep van WBA-deelnemers die de conceptbegroting heeft beoordeeld en die 
recent het advies (zie bijlage) heeft uitgebracht om de volgende zienswijze in te brengen: 

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. 

3. Overwegingen 
In de eerder aangeboden kaderbrief over de begroting 2017 was reeds aangekondigd dat deze 
grotendeels gebaseerd zou op de voorgaande begroting voor 2016. Het boekjaar 2017 wordt het eerste 
volledige jaar van het nieuwe archief waarbij de begrote bedragen omgezet gaan worden in reële 
uitgaven. Er is dan ook voor gekozen om geen grote wijzigingen door te voeren in de begroting voor 
2017. Wel is rekening gehouden met de CAO-verhoging en tevens is rekening gehouden met lagere 
exploitatielasten van het pand in Oudenbosch als gevolg van het oversluiten van de aan dit pand 
gekoppelde geldlening. 
Wij hebben de vrijheid om al dan niet gebruik te maken van het advies van de financiële werkgroep. Het is 
een realistisch advies dat is samengesteld in overleg met de regiefunctionarissen van het WBA. Over dit 
advies valt op te merken dat het E-depot inderdaad een belangrijk aandachtpunt is binnen de nieuwe 
archiefsamenwerking dat voortvarend opgepakt dient te worden en het opstellen van een realistisch 

Ter inzage ligt: 



stappenplan kan hier zeker bij helpen. Ook het in overeenstemming brengen met de geldende bepalingen 
in het BBV van de begroting 2017 en daarnaast aandacht te vragen voor de vanaf 2018 geldende nieuwe 
bepalingen van het BBV staat zeker niet onterecht in het advies. Het zijn wettelijke bepalingen waaraan 
voldaan dient te worden. 

4. Middelen 
Bij het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling WBA was onze bijdrage voor 2016 begroot op een 
bedrag van C 125.972,-. Zoals vermeld onder "3. Overwegingen" zijn er voor 2017 geen grote wijzigingen 
in de begroting doorgevoerd en komt onze bijdrage uit op C 126.995,-. 

5. Risico's 
Bij het maken van een begroting worden altijd bepaalde aannames gedaan waarvan later pas blijkt in 
hoeverre deze correct geweest zijn. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het WBA zal geïnformeerd worden over de zienswijze ten aanzien van de begroting 2017. 

7. Voorstel 
De volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting voor 2017 van de Gemeenschappelijke 
Regeling WBA: 
-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. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris de burgemeester 


