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Aan de raad van de gemeente 

contactpersoon: J.H.M. Janssen datum: 12 april 2017 
telefoonnummer: 085 0404110 ons kenmerk: 
onderwerp: Begrotingen 2017 en 2018 en bijlage: 

jaarstukken 2016 WBA 

Geachte raad, 

Hierbij bieden wij u de herziene concept begroting 2017 en de concept begroting 2018 van het 
West-Brabants Archief (WBA) aan, waarin opgenomen de meerjarenramingen. 

De begroting 2017 is in zijn oorspronkelijke vorm al opgesteld en aangeboden in de eerste helft van 
2016. Op dat moment was het WBA formeel zelfs nog niet ingesteld. We zijn inmiddels een jaar 
verder en beschikken over veel meer relevante en ook beter kloppende gegevens, waardoor een 
herziening van die begroting aanmerkelijke meerwaarde heeft. Voor ons, als beherende organisatie, 
maar ook voor u als deelnemer. De herziene begroting is vollediger, compacter en overzichtelijker. 
In de aanbiedingsnota leest u uitgebreid welke overwegingen aan de herziening ten grondslag 
hebben gelegen. Uiteindelijk leidt deze herziening zelfs tot een kleine vermindering van uw bijdrage 
voor 2017. 

De begroting 2018 sluit vanzelfsprekend aan op de herziene versie voor 2017. De Kaderbrief 2017, 
welke u op 11 januari jl. is toegezonden, ligt aan deze begroting ten grondslag. Aanvullend aan die 
kaderbrief attenderen wij u erop dat het WBA in deze startfase nog volop bezig is met het uitwerken 
van een meerjarig archiefbeleid. Voor het E depot liggen de contouren al wel redelijk vast (zie de 
Kaderbrief 2017), maar het beleid voor de andere archiefproducten behoeft nog voorbereiding en 
uitwerking. Dit heeft te maken met de verschillende beginsituaties, werkwijzen en culturen van de 
drie voormalige archiefdiensten. Eind dit jaar zal een concreet beleidsplan worden gepresenteerd. 

Behalve de begrotingen treft u hierbij eveneens de concept jaarstukken over 2016 aan, bevattende 

het jaarverslag, de jaarrekening en een reeks bijlagen. De accountantsrapportage is eveneens 

bijgevoegd. Deze jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden. U ziet daarin dat er over 2016 

een voordelig saldo is van C 28.402,00. In de vergadering van 7 april jl. heeft het algemeen bestuur 

besloten om dit resultaat toe te voegen aan onze algemene reserve. In de hierboven reeds 

gememoreerde kaderbrief 2017 is al uitgelegd dat wij een fiscale verplichting hebben op grond 

waarvan positieve resultaten niet kunnen worden gerestitueerd aan de deelnemers. 
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Op woensdag 5 juli worden zowel de begrotingen 2017 en 2018 als de jaarstukken 2016 door ons 

vastgesteld. 

Op grond van de kadernota Verbonden partijen verzoeken wiį u om voor 1 juli 2017 uw zienswijze 

op de herziene begroting 2017 en de begroting 2018 kenbaar te maken. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 
het Algemeen Bestuur van het WBA, 

w de secretaris, De voorzitter 

J 
W.F.L. Reijnders P M Klijs 
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