
ADVIES mbt HERZIENE BEGROTING 2017 en ONTWERP-BEGROTING 2018 WESTBRABANTS 

ARCHIEF (WBA) 

 

INLEIDING 

Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief (WBA) heeft bij brief van 12 april 2017 de herziene 

begroting 2017 en de ontwerp-begroting 2018 van het West-Brabants Archief (WBA) aan de 

colleges/raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd en hen daarmee in de gelegenheid gesteld 

hun zienswijze op deze begrotingen kenbaar te maken. De vaststelling van deze begrotingen is gepland 

in de bestuursvergadering van 5 juli 2016. Verzocht is de zienswijze vóór 1 juli 2017 in te dienen. 

De concept-begroting is beoordeeld door de financiële adviseurs van de gemeenten Bergen op Zoom, 

Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en de beleidsadviseur van de gemeente 

Zundert. 

 

ADVIES 

Overwegende dat: 

 De herziene begroting  2017 en de ontwerp-begroting 2018 qua kostenniveau niet veel afwijken 

van de oorspronkelijke begroting 2017 van het WBA; 

 De aangeleverde stukken (inclusief de jaarrekening 2016) diverse fouten en slordigheden 

bevatten, waardoor die stukken niet op alle punten op elkaar aansluiten; ook is de toelichting op 

afwijkingen niet overal voldoende opgenomen; 

 Wij in de toekomst meer aandacht voor de nauwkeurigheid van details en cijfers in de financiële 

stukken verwachten. 

 

Adviseren wij als zienswijze op de herziene begroting 2017 en de ontwerp-begroting 2018 van het WBA 

het volgende naar voren te brengen: 

1. In de begrotingen is op de post Conservering en toegankelijkheid 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. 

2. Wij zien het als te voorbarig om in de meerjarenramingen het jaarlijks budget voor het E-depot te 

maximeren op € 180.000, terwijl op dit moment nog onvoldoende inzicht bestaat in (de 

ontwikkeling van) deze kosten. 

3. De begroting 2018 voldoet niet op alle punten aan de nieuwe richtlijnen ingevolge het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), o.a. de indeling naar taakvelden 

en de verplichte financiële kengetallen ontbreken. Nadrukkelijk verzoek is om de eerstvolgende 

begroting (2019) volledig conform de BBV-richtlijnen op te stellen. 

4. 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 (zie ook punt 1). Daarnaast is 

bij het indexeren van de kostenramingen een ander percentage gebruikt dan in de richtlijnen is 

genoemd. Nadrukkelijk verzoek is in de toekomst de richtlijnen te volgen of bij afwijking er van dit 

goed te motiveren. 

 

26 april 2017. 

Namens de financiële werkgroep WBA-deelnemers, 

 

Sjaak Walpot 

Financieel adviseur 

Gemeente Moerdijk. 
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