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Kaderbrief West-Brabants Archief WBA 

Steenbergen; 28 februari 2017 

Aan de Raad, 

Op 12 januari j l . is de kaderbrief van het West-Brabants Archief ontvangen met daarin de voornemens 
voor hun beleidsbegroting 2018. In de nota Verbonden partijen is de spelregel opgenomen dat de 
gemeenschappelijke regelingen de beleidsmatige en financiële koers schetsen in aanloop naar de 
begroting 2018. Afgesproken is dat de verbonden partij voor 1 februari van het jaar voorafgaande aan de 
begroting hierover een kaderbrief toestuurt. 

Bij brief van 8 november 2016 zijn door ons financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2018 
medegedeeld. In de kaderbrief van het WBA wordt samengevat als volgt ingegaan op deze door ons 
aangegeven richtlijnen: 
1. Financiële richtlijnen: 
De door u gegeven richtlijnen zijn duidelijk en zullen door het WBA worden geïmplementeerd in de 
begroting 2018. Daarbij laten wij ons ondersteunen door de gemeente Bergen op Zoom, zodat er 
maximaal tegemoet kan worden gekomen aan de aansluiting bij het BBV, aan de verwerking van de 
loonontwikkeling conform de geldende CAO en het gewenste prijsindexcijfer wordt gehanteerd. 
Wij voorzien geen problemen m.b.t. het aanbieden van een structureel financieel sluitende 
meerjarenbegroting 2018-2021. In uw richtlijnen stelt u onder sub 4 dat een positief resultaat dient terug 
te vloeien naar de deelnemers. Het WBA (evenals de voorganger RAWB) wijkt hiervan af omdat de fiscus 
het RAWB al in 2006 (bevestigd voor de rechtsopvolger WBA in 2015) heeft aangemerkt als ondernemer 
in de zin van de Wet op de Omzetbelasting, waardoor het WBA betaalde BTW kan terugvorderen. 
Daaraan is door de fiscus de verplichting gekoppeld dat een positief resultaat niet mag worden 
gerestitueerd aan de deelnemers. Wij zullen deze fiscale richtlijn bij de besluitvorming in ons AB over de 
jaarrekening 2016 opnieuw expliciet laten bevestigen en vastleggen. 
Vanwege de geringe "leeftijd" van onze GR is er nog geen 100o7o volledig zicht op inkomsten en uitgaven. 
In de komende periode zal dit duidelijker gaan worden, zodat wij naar verwachting in staat zullen zijn om 
vanaf het begrotingsjaar 2018 een steeds beter onderbouwde raming op te stellen en aan te bieden. 
2. Beleidsinhoudelijke richtlijnen: 
De negen deelnemende gemeenten in de GR West Brabants Archief (WBA) hebben het WBA 
aangewezen als hun archiefinstelling. Dit geldt net zo goed voor digitale als voor papieren archiefstukken. 
Het WBA heeft echter nog geen digitaal archief dat voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Om het WBA 
in staat te stellen een dergelijk kwalitatief goed digitale archiefvoorziening in te richten heeft u een 
structureel budget toegezegd. 
In uw richtlijnen geeft u aan dat in de begroting 2018 inzicht gegeven dient te worden in de fase van het 
project realisatie e depot, met daarbij de eenmalige kosten in dat jaar. 



Wij geven u nu reeds graag inzicht in onze huidige plannen. Daarbij tekenen we aan dat het de bedoeling 
is om het implementatieproces zo snel te laten verlopen als mogelijk en verantwoord is, geheel in lijn met 
uw zienswijze op onze begroting 2017. Zoals we hiervoor hebben geschetst, behoeft de realisatie van het 
E-depot inspanningen niet alleen van het WBA maar nadrukkelijk ook van de negen gemeenten. Onze 
voorlopige fasering is als volgt: 

2016: opstart en opstellen stappenplan 
2017: keuze voor E- depotleverancier is gemaakt en proces voor inrichting zowel als aansluiting van 

gemeenten loopt 
2018: iedere gemeente heeft tenminste één applicatie aangesloten op het e depot 
2019: WBA heeft een volwaardig werkend e depot en alle gemeenten zijn met meerdere applicaties 

aangesloten 
2020: iedere gemeente is in zijn geheel aangesloten op het e depot. 

Kijken we naar de toekomst d.w.z. de periode vanaf 2018, zoals ook door u genoemd onder punt 2. van 
de beleidsinhoudelijke richtlijnen, dan constateren wij in eerste instantie dat het in de huidige fase van 
opstart van het WBA lastig is om voorspellingen te doen over vooral kostenontwikkeling rond het e depot. 
Daar komt bij dat er landelijk gezien sowieso nog maar erg weinig valide cijfers bekend zijn over de 
kosten voor een E-depot. 
Van eminent belang is de keuze die wordt gemaakt voor de positionering van het e depot. Dit heeft te 
maken met het moment waarop de door de negen gemeenten ontvangen en gevormde digitale archieven 
in beheer worden genomen door het WBA. Daarvoor zijn landelijk drie alternatieven uitgewerkt. Voor het 
maken van een keuze voor een van die alternatieven is goede samenwerking en samenspraak tussen 
WBA en gemeenten essentieel, maar houden we rekening met ieders specifieke verantwoordelijkheid 
m.b.t. het E-depot. Een businesscase zal hiervoor worden uitgevoerd. 

Met deze kaderbrief is door het WBA duidelijk aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan onze 
richtlijnen voor de begroting 2018. Met betrekking tot de financiële richtlijnen voorzien zij geen problemen 
bij het aanbieden van een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 en het aan 
kunnen sluiten bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook is duidelijk aangegeven hoe 
invulling wordt gegeven aan de beleidsmatige richtlijnen door nu reeds inzicht te geven in de fase van het 
project realisering E-depot. 

Met deze raadsmededeling informeren wij u over de kaderbrief van het WBA. Wij hebben besloten hier 
geen zienswijze over in te dienen en adviseren u eenzelfde besluit te nemen. 

Hoogachtend, ļ 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, ļ 
de secretaris, de burgemeester, 


