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Programma Bestuur en dienstverlening 

Portefeuillehouder Wethouder Prent 

Doel 1.De belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de 

bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats 

berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten 

te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden 

van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht. 

2.Het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal 

kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale 

geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke 

collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief 

mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed 

publiek. 

Activiteiten (o.a.) 1.Voor de deelnemers alle taken inzake: 

-De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende 

archiefbescheiden 

-Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet 

zijn overgebracht 

-Het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en het 

daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke 

collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokale- en regionale 

geschiedenis. 

2.0p verzoek van één van de deelnemers kan ook andere adviserende, 

ondersteunende of uitvoerende werkzaamheden binnen het werkterrein 

uitgevoerd worden. 

3. Desgevraagd kunnen taken in het kader van de Archiefwet dan wel met 

betrekking tot de cultuurhistorische functie, voor derden uitgevoerd worden. 

Vestigingsplaats Bergen op Zoom 

Aantal deelnemers 9 (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 

Woensdrecht, Zundert, en Bergen op Zoom) 

Reden aangaan 

verbinding 

Door deelname aan de GR wordt er een bijdrage geleverd aan een efficiënte 

en effectieve borging van de fysieke en digitale informatie voor 

bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in 

de toekomst. Er ontstaat een geringere kwetsbaarheid van de uitvoering van 

kritische taken op het qebied van archiefbeheer en wettelijk toezicht op de 

noq niet overqebrachte archiefbescheiden. 

Uittredingsbepalingen Uittreding dient schriftelijk medegedeeld te worden aan het algemeen 

bestuur. De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het 

jaar volgend op het jaar waarin de schriftelijke uittreding bij het algemeen 

bestuur is ingediend. Aan de uittreding wordt door het algemeen bestuur 

voorwaarden en gevolgen verbonden. De nadelige financiële gevolgen voor 

het West-Brabants Archief, die veroorzaakt worden door de uittreding, 

inclusief de hierdoor ontstane wachtgeldverplichting worden bij de 

uittredende deelnemer in rekening gebracht. Een onafhankelijke externe 

deskundige adviseert over de vaststelling van de financiële gevolgen. Het 

advies van deze deskundige is voor partijen bindend. 

Bestuurlijk belang B&W hebben uit hun midden één lid aangewezen voor het algemeen bestuur. 

Financieel belang De deelnemersbijdrage is berekend aan de hand van een bij aanvang van de 



GR afgesproken verdeelsleutel afgeleid van het aantal strekkende meters 

archief per deelnemer. Voor 2020 is onze bijdrage begroot op € 132.919,-- 
Risico totaal De gemeente draagt bij in eventueel nadelig saldo 

Eigen vermogen 

 

01 jan. 2018: 

31 dec. 2018: 

01 jan. 2018: 

31 dec. 2018: 

2018: 

2019 (verwacht):  

€ 178.073 

€ 282.810 

€ 1.506.885 

€ 1.454.806 

€ 104.737 

€ 0  

01 jan. 2020 (verwacht):  

31 dec. 2020 (verwacht): 

01 jan. 2020 (verwacht): 

31 dec. 2020 (verwacht): 

€ 232.810 

€ 232.810 

€ 1.375.413 

€ 1.314.099 

Vreemd vermogen 

 

Resultaat 

Jaarstukken tijdig 

ingediend 

Ja, de stukken zijn tijdig ingediend 

Inhoudelijke 

aandachtspunten, 

beleidsvoornemens 

De begroting 2020 van het WBA wijkt niet veel af van de begroting 2019-2022. 

Wel is de toelichting en onderbouwing van de diverse ramingen minder 

gedetailleerd opgenomen. Dit is vooraf afgestemd met een financiële 
werkgroep  bestaande uit de financieel adviseurs van de deelnemers Bergen 

op Zoom, Moerdijk en Roosendaal.  

De begroting 2020-2023 is beleidsarm, conform de richtlijnen; bevat wel een 

eenmalig extra budget in 2020 van € 20.000 voor het uitvoeren van een 
algehele evaluatie van het WBA over de periode 2016-2020. Dit budget wordt 

gedekt uit de algemene reserve. Deze uitname is echter niet verwerkt is het 

overzicht Reserves en voorzieningen op blz.20 van de begroting. Dit zal aan 

het WBA worden doorgegeven met het verzoek dit in de definitieve versie van 

de begroting 2020-2023 (vaststelling in juli a.s.) aan te passen. 

Financiële 

aandachtspunten, 

beoordeling 

begroting. 

In de begroting 2019-2022 was een dekkingsconstructie verwerkt om een gat 

van € 56.000 in de begroting m.b.t. de personeelskosten op te vangen o.a. via 

een bestemmingsreserve van € 50.000 die was gevormd uit het voordelig 
exploitatieresultaat 2017. Inmiddels is dit op een andere wijze opgelost, 

namelijk via detachering van een medewerker bij het Zeeuws Archief, zodat 

de bestemmingsreserve kan vrijvallen. Begrotingstechnisch zal dit verwerkt 

worden in de bestuursrapportage die in juni/juli zal worden aangeboden en 

de daarbij behorende 1
e
 begrotingswijziging 2019.  

De indexering van lonen en prijzen is conform de uitgangspunten in de 

kaderbrief 2020 verwerkt in de begroting, resp. een indexering van 3% en 2%. 

Daarnaast zijn enkele kleine budgetaanpassingen verwerkt (o.a. voor 

huisvesting). Daarnaast is het eenmalige budget opgenomen van € 20.000 
(t.l.v. de algemene reserve) voor het uitvoeren van een evaluatie in 2020 (zie 

ook onderdeel 3).M.b.t. de loonindex van 3% het volgende. Deze is 

aangehouden als alternatief omdat er nog geen cao bekend is voor 2019 en 

verder. Het is mogelijk dat de werkelijke cao-aanpassing straks afwijkt van 

deze 3% ”positief of negatief). Dit zou dan in de begroting 2021 gecorrigeerd  
moeten worden. Het voorstel is om hiervoor straks in de richtlijnen voor de 

kadernota 2021 (van alle verbonden partijen) een aanvullende bepaling op te 

nemen. 

Uiteindelijk leiden alle aanpassingen per saldo tot een verhoging van de 

deelnemersbijdragen t.o.v. 2019 met afgerond 2,5%. 

Het WBA beschikt over een algemene reserve van € 128.073. Deze is 
opgebouwd uit de jaarresultaten van 2016 en 2017 (ged.). Het overschot 2018 

van € 104.737 wordt in een bestemmingsreserve gestort voor de dekking van 

de kosten van de verplaatsing van de archieven in het WBA-gebouw in 

Oudenbosch naar de centrale bewaarplaats in Bergen op Zoom. Hierna komt 

het pand in Oudenbosch beschikbaar voor de verkoop. 



Om de fiscale status van ondernemer te kunnen behouden is het niet 

mogelijk om de jaarlijkse overschotten (volledig) aan de deelnemers terug te 

betalen (hoewel dit één van de spelregels is in de regionale Nota Verbonden 

Partijen). Het is wel noodzakelijk aan de omvang van de algemene reserve 

een maximum te stellen. Volgens de accountant is een maximum van 5% van 

de jaarlijkse begroting reëel; dit komt neer op afgerond € 135.000. De huidige 
reserve zit hier een fractie onder en wordt hiermee voldoende geacht voor de 

risico’s die het WBA loopt. 
Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,- 

Verbonden 

partij 

Begroting 

2018 

Resultaat 

2018 

Begroting 

2019 

Ontwerpbegroting 

2020 

Totaal GR 2.494  105  2.589  2.701 

Bijdrage 

gemeente 

 

128 

 

 

 

130 

 

133 

 

 

Lokale (en overige) 

aandachtspunten 

Geen lokale aandachtspunten 

 

De hiervoor in de onderdelen 3 en 4 vermelde opmerkingen worden beoordeeld als niet 

zwaarwegend genoeg om deze in een zienswijze op te nemen. Voorstel is daarom om geen 

zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2020-2023. 

Voorstel: 

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2020-2023 van het West-Brabants 

Archief. 

 


