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De gemeenteraad 

contactpersoon: W.Reijnders datum: 12-07-2017 
telefoonnummer: 085-0404110 ons kenmerk: 
onderwerp: Jaarstukken en zienswijze. bijlage: 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bijgaand zend ik U ter kennisname, conform artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling, het door het 
Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 juli 2017 vastgestelde jaarverslag inclusief de 
jaarstukken toe. Tevens is de besluitvorming rondom de door de gemeenteraden van het WBA ingediende 
zienswijzen toegevoegd. Met inachtneming van deze opmerkingen zijn de herziene begroting 2017 en de 
begroting 2018 vastgesteld. 

Met vriendelijke groet 

WFL Reijnders 

Secretaris WBA 
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ZIENSWIJZEN op de herziene 
begroting 2017 en de 

conceptbegroting 2018 GEMEENTE 

a. De herziene begrot ing 2017 
voldoet niet op alle punten aan de 
nieuwe richtl i jnen ingevolge het 
Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV), o.a. 
indeling naar taakvelden en de 
verpl ichte f inanciële kengetallen 
ontbreken. 

b. De begroting 2018 voldoet niet op 
alle punten aan de nieuwe richtlijnen 
ingevolge het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV), o.a. indeling naar 
taakvelden en de verplichte financiële 
kengetallen ontbreken. 

c. Bij het indexeren van de 
kostenraming is een ander (1,194) 
percentage gebruikt dan in de 
richtl i jnen (0,994) is genoemd. 

d. De begroting wijkt op enkele 
punten af van de richtlijnen zoals die 
door de gemeente vooraf zijn 
aangegeven. Met name wat het 
opnemen van nieuw beleid betreft. 

e. Het wo rd t als te voorbarig gezien 
o m in de meer jarenraming het 
jaarlijks budget voor het e-depot te 
maximeren op C 180.000,-, terwi j l op 
dit momen t nog onvoldoende inzicht 
bestaat in (de ontwikkel ing van) deze 
kosten. 

f. Op de post Conservering en 
toegankelijkheid is extra budget 
opgenomen voor digitalisering, 
bedoeld voor participatie in o.a. 
landelijke projecten, zonder dat 
hiertoe (voor zover bij de gemeente 
bekend) door het bestuur expliciet is 
besloten. Dit strookt niet met de 
richtlijn om de begroting te baseren 
op het bestaande beleid. 
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e- ETTEN-LEUR 
Een vergoedingsregeling voor de 
uitgaven voor plustaken vast te 
stellen, die voor alle deelnemende 
parti jen gelijk is, met een passende 
indexering van de arbeidskosten en 
van de overige kosten. 

Het AB van het WBA heeft ten aanzien van de punten onder a t /m g het volgende 

besloten: 

t.a.v. a. en b. (richtlijnen BBV) worden overgenomen. De begroting van 2019 zal aan alle 

eisen voldoen. 

c. In de begroting van 2019 zullen de richtlijnen rondom indexering gevolgd worden. 

d. Er zal volgens de geldende richtlijnen gewerkt worden. Voortaan zullen er tijdens 

begrotingsbehandelingen geen aanpassingen meer ingevoegd worden - wijzigingen 

worden vooraf in het DB en AB besproken. 

e. Besloten wordt om het woord maximaal te schrappen. Gestreefd zal worden om het e-

depot vorm te geven binnen de bedragen van de meerjarenbegroting. Als blijkt dat de 

kosten hoger uit gaan vallen, moet dit via een begrotingswijziging mogelijk blijven. 

f. Zie d. 

g. Er zal een vergoedingsregeling opgesteld worden. 
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