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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA) zijn de jaarstukken 2016, de 
herziene concept begroting 2017 en de concept begroting 2018 met meerjarenramingen ontvangen. In 
een begeleidend schrijven bij deze stukken wordt verzocht om voor 1 juli 2017 een eventuele zienswijze 
op de conceptbegrotingen kenbaar te maken. 

2. Achtergrond 
In de GR WBA zijn geen specifieke bepalingen omtrent financiële aspecten zoals begroting en rekening 
opgenomen maar wordt uitgegaan van regionale afspraken zoals de Nota Verbonden Partijen. In dat 
kader is de concept begroting 2018 nu tijdig aan ons als deelnemer aangeboden en wordt de 
gemeenteraad in de gelegenheid gesteld voor 1 juli een zienswijze in te dienen. 
Naast de concept begroting 2018 wordt een herziene concept begroting 2017 aangeboden. Bij eerdere 
vaststelling van de begroting 2017 was het WBA nog niet formeel ingesteld en inmiddels wordt beschikt 
over veel meer relevante en ook beter kloppende gegevens waardoor herziening van de begroting 
aanmerkelijke meerwaarde heeft. 
Met betrekking tot voornoemde concept begrotingen is het volgende advies over een in te dienen 
zienswijze uitgebracht door de financiële werkgroep van WBA-deelnemers: 

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 C 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. 

Ter inzage ligt: 



Behalve de conceptbegrotingen worden eveneens de concept jaarstukken 2016 te kennisname 
aangeboden. Het betreft hier het jaarverslag, de jaarrekening met bijlagen alsmede het verslag en de 
controleverklaring van de accountant. 

3. Overwegingen 
Met betrekking tot de concept begrotingen valt op te merken dat de herziene begroting 2017 en de 
ontwerpbegroting 2018 qua kostenniveau niet veel afwijken van de oorspronkelijke begroting 2017 van 
het WBA. De financiële werkgroep is van mening dat de aangeleverde stukken (inclusief de jaarrekening 
2016) diverse fouten en slordigheden bevatten, waardoor die stukken niet op alle punten op elkaar 
aansluiten en ook is de toelichting op afwijkingen niet overal voldoende opgenomen. Naar de toekomst 
toe dient er dus meer aandacht te zijn voor de nauwkeurigheid van details en cijfers in de financiële 
stukken. Wij hebben de vrijheid om al dan niet gebruik te maken van het advies van de financiële 
werkgroep van WBA deelnemers. Gesteld kan worden dat het een realistisch advies is dat overgenomen 
kan worden. Voorgesteld kan daarom worden een conforme zienswijze in te dienen. 
De jaarrekening over 2016 laat een voordelig saldo zien van C 28.402,- . Dit voordelig saldo wordt in 
verband met fiscale verplichtingen op grond waarvan positieve resultaten niet kunnen worden 
gerestitueerd aan de GR deelnemers toegevoegd aan de algemene reserve van het WBA. 

4. Middelen 
Bij het aangaan van de GR WBA in 2015 was onze bijdrage voor 2017 en 2018 begroot op 
6 125.975,-- per jaar. Bijgaande conceptbegrotingen gaan uit van een bijdrage voor 2017 van 
6 125.805,- en voor 2018 van 6 127.749,-. Qua kostenniveau wijken de nieuwe begrotingen zoals 
eerder vermeld niet veel af van de oorspronkelijke begrotingen. 

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

6. Communicatie/Aanpak 
Het WBA zal door ons geïnformeerd worden over de genomen besluiten. 

7. Voorstel 

1. In te stemmen met de herziene concept begroting 2017 en de concept begroting 2018 van het 
West-Brabants Archief. 

2. De volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van deze conceptbegrotingen: 
» 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. 

» Wij zien het als te voorbarig om in de meerjarenramingen het jaarlijks budget voor het E-depot te 
maximeren op 0 180.000, terwijl op dit moment nog onvoldoende inzicht bestaat in (de 
ontwikkeling van) deze kosten. 

» 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. 

» 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. 
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3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

M.J.P. n Belt, MBA 
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