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Onderwerp
Bestuursrapportage 2019 met begrotingswijziging en jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke 
Regeling West-Brabants Archief

Steenbergen; 20 augustus 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (hierna GR WBA) zijn de definitieve 
jaarstukken 2018 en de Bestuursrapportage 2019 ontvangen. De bestuursrapportage 2019 leidt tot 
een wijziging van de begroting 2019. In een begeleidende brief van de GR WBA bij de 
Bestuursrapportage 2019 wordt aangegeven dat aangezien deze leidt tot een wijziging van de 
begroting de gemeenteraad tot 1 oktober a.s. de mogelijkheid heeft hierop een zienswijze in te 
dienen.

2. Achtergrond
laarstukken 2018
Op grond van artikel 31 van de GR WBA dienen de vastgestelde jaarstukken aan de deelnemers, te 
worden toegezonden. In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is besloten de concept jaarstukken
2018 van de GR WBA voor kennisgeving aan te nemen De definitieve jaarstukken wijken verder 
inhoudelijk niet af van de concept jaarstukken.
Bestuursrapportage 2019
Deze rapportage geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen bij het WBA en de gevolgen hiervan 
in de periode april 2018 tot april 2019 en heeft betrekking op de begroting van het lopende jaar 
2019. De financiële effecten van ontwikkelingen en aanpassingen die in deze rapportage zijn 
opgenomen en toegelicht, zijn, indien nodig, verwerkt in een begrotingswijziging die tegelijk met 
deze rapportage voor een zienswijze aan de deelnemers wordt voorgelegd. In de rapportage en de 
begrotingswijziging zijn ook twee bestuursbesluiten met financiële consequenties verwerkt. Dit 
betreft resp. de reservering van C 104.737 voor de kosten van verplaatsing van archieven van 
Oudenbosch naar Bergen op Zoom en uitstel van de opdracht tot een evaluatie van het WBA naar 
2022, waarmee een bedrag van C 20.000 is gemoeid. Voor de deelnemende gemeenten geldt in
2019 een voordeel van C 50.000. Dit wordt veroorzaakt door het schrappen van de reservering van 
een bedrag voor de te hoge personeelskosten welke voortkomen uit de gewijzigde invulling van de 
plustaak voor Bergen op Zoom.

3. Overwegingen
Deze begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Buiten het 
financieel voordeel zijn er geen consequenties voor ons als deelnemende gemeente.
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4. Middelen
Het totale voordeel voor de deelnemende gemeenten door deze begrotingswijzing komt neer op 
C 50.000,-- en zal naar rato in mindering gebracht worden op de deelnemersbijdrage voor 2019. De 
bijdrage van onze gemeente in de GR WBA bedraagt ongeveer 5,507o van de totale begroting 
waardoor ons voordeel ongeveer C 2800,-- zal bedragen.

5. Risico's
n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
Na formele besluitvorming door de gemeenteraad hierover zal het besluit doorgegeven worden aan 
de GR WBA. Door financiën zal het financieel voordeel van ongeveer C 2800,-- meegenomen worden 
in de tussenrapportage.

7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2018 en bestuursrapportage 2019 met 
begrotingswijziging van de gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief en het uit deze 
begrotingswijziging voortvloeiende financieel voordeel van ongeveer C 2800,--.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 van het West-Brabants Archief

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

.J.P. de J
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