
SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT 

Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en 

gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen raadsvoorstel. 

 

 Gemeenschappelijke regeling: West-Brabants Archief  (WBA) 

  

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

De zienswijze op de begroting 2017 was als volgt: 

1. het bestuur van het WBA op te dragen de realisatie van het e-depot met 
voortvarendheid aan te pakken en hiervoor op korte termijn een realistisch 
stappenplan op te stellen; 

 
2. de begroting 2017 in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen in het 

BBV, hetgeen concreet voor 2017 betekent dat in de paragraaf 'weerstandsvermogen 
en risicobeheersing' de in artikel 11 van het BBV genoemde tabel met vijf kengetallen 
dient te worden toegevoegd, en daarnaast aandacht te vragen voor de vanaf 2018 
geldende nieuwe bepalingen van het BBV; 

 
Punt 1 is gedeeltelijk opgevolgd. In de kaderbrief 2018 is toegelicht welke stappen al zijn 
genomen en hoe de verdere planning is voor de inrichting van het E-depot. De planning is 
nu dat het E-depot eind 2017 in gebruik kan worden genomen.  
Punt 2 is niet opgevolgd. De nieuwe BBV-bepalingen zijn niet verwerkt in de begroting 
2018. 
 

2 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

De begroting 2018 is ingediend op 12 april 2017, dit is op tijd. 

Indiening zienswijze vóór 1 juli 2017, dit is conform de kaders. 

3 Is voldaan aan de nieuwe BBV (m.i.v. begroting 2018) 

Nee, de nieuwe richtlijnen uit het BBV zijn niet verwerkt. 

4 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

In de kaderbrief van het WBA voor 2018 van 11 januari 2017 is toegelicht welke planning 

zal worden aangehouden voor de totstandkoming en inrichting van het E-depot. De 

ramingen en toelichtingen in de begroting 2018 sluiten daar op aan. 

5 Financiële aandachtspunten 

In de kaderbrief  van het WBA van 11 januari 2017 is aangegeven dat de richtlijnen zoals 

die door de gemeente zijn aangegeven zullen worden opgevolgd. In de begroting 2018 

zijn voor de indexering van de loonkosten en overige kosten echter andere 

uitgangspunten aangehouden dan in de richtlijnen was opgenomen. Op zich leidt dit niet 

tot grote afwijkingen in de kostenramingen voor 2018 e.v. In de zienswijze zal hier wel 

een opmerking over worden gemaakt, met het verzoek in de toekomst de richtlijnen te 

volgen. 



6 Financieel overzicht 

Vul onderstaande tabel in. Neem in het raadsvoorstel met alle zienswijzen een totaal 

financieel overzicht van alle GR’en op. 

WBA  (x € 1.000) Begroting 

2016 

Resultaat 

2016 

Begroting 

2017 

Ontwerpbegroting 

2018 

Totaal GR  1.563     28 V    2.263        2.298 

Bijdrage gemeente 

Steenbergen 

    63 0 126         128 

 

7 Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale 

aandachtspunten.) 

Geen opmerkingen 

8 De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit. Hierin is de zienswijze gecombineerd 

met de zienswijze op de herziene begroting 2017.) 

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. 

 

 


