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Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de kaderbrief van het West-Brabants Arch¡ef (WBA), met daarin onze
voornemens voor de beleidsbegroting 2O2L. ln deze kaderbrief geven wij aan op welke wijze wij
invulling geven aan de door u toegezonden richtlijnen budgetcyclus2O2t. Doorte werken met een
kaderbrief sluiten we aan bij de planning & control cyclus binnen de gemeenten en vergroten wij de
betrokkenheid van gemeenten en hun raden bij het WBA. De richtlijnen betreffen zowel financiën als
beleid.

L. Financiëlerichtlijnen

De door u gegeven richtlijnen zijn duidelijk en zullen door het WBA worden geïmplementeerd in de
begroting 2021. Daarbij laten wij ons ondersteunen door de gemeente Bergen op Zoom, zodat er
maximaal tegemoet kan worden gekomen aan de aansluiting bij het BBV, aan de verwerking van de
loonontwikkeling conform de geldende CAO en het gewenste prijsindexcijfer wordt gehanteerd. Voor
de prijsontwikkeling houden wij het indexcijfer van t,7 Yo aan, zijnde het percentage van de
prijsontwikkeling BBP zoals opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds. Voor de
loonontwikkeling gaan wij uit van een indexcijfer van2,6 in de begroting voor 2021, eveneens
conform de septembercirculaire.

Wij voorzien geen problemen m.b.t. het aanbieden van een structureel financieel-sluitende
meerjarenbegroting 2O2t-2O24. Daarbij merken we wel op dat het WBA hierbij dezelfde
uitgangspunten hanteert als de gemeente Bergen op Zoom. Dat wil zeggen dat in de
meerjarenraming geen indexering wordt toegepast en dat enkel vaststaande mutaties zoals
bijvoorbeeld afnemende kapitaallasten, zichtbaar worden gemaakt. Uw gemeente maakt hierbij
wellicht een andere keuze, maar het WBA kan er slechts één maken.

ln uw richtlijnen stelt u onder sub 4 dat een positief resultaat dient terug te vloeien naar de
deelnemers. Het WBA (evenals de voorganger RAWB) wijkt hiervan af omdat de fiscus het RAWB al in
2006 (bevestigd voor de rechtsopvolger WBA in 2015) heeft aangemerkt als ondernemer in de zin
van de Wet op de Omzetbelasting, waardoor het WBA betaalde BTW kan terugvorderen. Daaraan is

door de fiscus de verplichting gekoppeld dat een positief resultaat niet mag worden gerestitueerd
aan de deelnemers. Wij zullen deze fiscale richtlijn bij de besluitvorming in ons AB over de
jaarrekening2OT9 opnieuw expliciet laten bevestigen en vastleggen. Dit neemt niet weg dat wijvan
mening zijn dat er geen ongelimiteerde reserve mag ontstaan. Aan onze accountant is daarom een
advies gevraagd over een maximaal weerstandsvermogen. Zijn advies van maximaal5%ovan de totale
kosten van het WBA hebben wij in onze vergadering van 6 december 2017 overgenomen. ln 20L8 is
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dit plafond reeds bereikt, hetgeen inhoudt dat een eventueel positief saldo over 2019 niet zal

worden toegevoegd aan de algemene reserve, maar evenredig als een incidentele korting in

mindering wordt gebracht op de deelnemersbijdrage in 2020. Dit is fiscaal toegestaan.

2. Beleidsinhoudelijke richtlijnen

Het WBA is een samenvoeging van de gemeentearchieven van Bergen op Zoom met DVO partners
Steenbergen en Woensdrecht, Roosendaal en de gemeenschappelijke regeling het RegionaalArchief
West-Brabant en vormt vanaf L juli 2016 een gemeenschappelijke regeling die de wettelijke
archieftaken verzorgt voor negen gemeenten: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Daarnaast verzorgt het WBA het
wettelijke archieftoezicht voor vijf verbonden partijen in de regio.
Sedert 1- januari 2OI7 is de archiefdienst gevestigd in het verbouwde en fraai ingerichte Koetshuis in

het Markiezenhofcomplex in Bergen op Zoom. De negen deelnemende gemeenten in de GR West
Brabants Archief (WBA) hebben het WBA aangewezen als hun archiefinstelling en -bewaarplaats. Dit
geldt zowel voor digitale als voor papieren archiefstukken. Het WBA heeft sinds augustus 201-7 een
eigen E-depot voor de duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitaal gevormde archiefstukken

Gemeenten werken steeds meer digitaal. ln de binnenkort van kracht wordende nieuwe Archiefwet
zal worden bepaald dat gemeentelijke (digitale) informatie na uiterlijk 10 jaar moet worden
overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het WBA vindt dit voor digitale informatieobjecten een
veel te lange termijn en heeft daarom een tijd terug al voorgesteld om die overbrenging zoveel
eerder als mogelijk te realiseren. ln het in 2O!7 afgesproken overdrachtsprotocol is dit geregeld; dit
protocol zal uiterlijk 2021 worden geactualiseerd.
Bij overbrenging zullen afdoende maatregelen worden genomen om de openbaarheid van recente
overheidsinformatie te beschermen. lmmers na overbrenging is het regime van de Archiefwet van
toepassing en niet langer die van de Wet Openbaarheid van Bestuur (straks Wet Open Overheid). Dit
houdt in dat burgers alleen openbare informatie kunnen raadplegen en gemeenten en ambtenaren
daarnaast ook de beperkt-openbare informatie. Aan het E-depot zal een makkelijke en goed

toegankelijke "zoek-en-vind" functiona Iiteit worden gekoppeld.

Met alle WBA-deelnemers zijn aansluittrajecten uitgezet. Van een aansluiting spreken we als een set
van informatíeobjecten van een in samenspraak geselecteerd gemeentelijk proces succesvol wordt
opgenomen (in E-depottaal heet dit ingesten) in het E-depot. ln 2019 is dit uitgevoerd voor de
gemeenten Moerdijk (bouwvergunningen) en Etten-Leur (BAG verklaringen). Voor de andere
gemeenten zijn aansluitingen voorzien voor 2020. Echter, zoals ook al aangeduid in de

Bestuursrapportage 2019,zijn er belemmerende factoren en omstandigheden m.b.t. de

aansluittrajecten. lnmiddels hebben we ook een oplossing ervoor gevonden of zijn actief bezig die te
vinden:

1,. Het E-depot waarvan het WBA sinds augustus 20L7 (zie hierboven) gebruik maakt, kent
onvoldoende doorontwikkeling, waardoor we tegen technische belemmeringen aanlopen,
die wij niet zelf kunnen oplossen. Doorgaan met deze leverancier zou de aansluitplanning te
veel vertragen. Om die reden is er eind 2019 een aanbesteding gedaan voor een nieuw E-

depot, dat moet voldoen aan onze belangrijkste eis: direct maximaal te benutten omdat alle
functionaliteit beschikbaar is en aan gangbare normen voldoet. Het WBA heeft een nieuw E-

depot gevonden en start op 1 februari 2020 met de inrichting ervan. Deze keuze zal volledig
binnen de begroting passen en niet tot extra kosten leiden.
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2. De eigen WBA E-depot beheerorganisatie is sinds eind 2019 voldoende op orde. De

kernrollen van adviseur en beheerder zijn geborgd in de eigen formatie. Tot ver in 2019
werd nog gewerkt met inhuurkrachten voor enkele cruciale functies.

3. Gemeenten zijn niet altijd in staat om gemaakte afspraken rond een aansluittraject na te
komen. Er is beslist geen sprake van onwil, maar we hebben te maken met omstandigheden
als personeelsuitval en gewijzigde prioriteitstelling. Het WBA werkt daarom continu aan het
in samenspraak aanpassen van planningen en probeert vanzelfsprekend rekening te houden
met die lokale omstandigheden. Maar tegelijkertijd vindt het WBA dat gemeenten hierbij
een eigen verantwoordelijkheid hebben en het belang van het samen investeren in een
duurzame voorziening voor de bewaring en toegankelijkheid van digitale informatie moeten
blijven onderschrijven en omzetten in dadenlWellicht kan voor iedere overbrenging een
contract worden afgesloten, zodat de continuìteit gewaarborgd is.

4. ln het nieuwe E-depot is het mogelijk om een adequate toegang zelf in te richten. Dit zal in
de loop van2O2O worden uitgevoerd.

ln het landelijke E-depot landschap behoort het WBA beslist tot de E-depot kopgroep. Maar om daar
deel van uit te blijven maken, is het noodzakelijk om de komende jaren de periode van leren en
proberen (2016-2019) om te zetten in een periode van borgen en doorpakken (2020-2023). Het WBA
is daar, gelet op de aandachtspunten I en 2, klaar voor. De regierol, die van het WBA verwacht
wordt, zal verder worden opgepakt. Het WBA zal in eerste instantie een inventarisatie (laten)
uitvoeren om zicht te krijgen op de aanwezigheid, beschikbaarheid en omvang van de over te
brengen digitale informatie. Op basis van de uitkomsten daarvan kunnen met gemeenten
afzonderlijke afspraken worden gemaakt voor de komende drie jaar. Onderdeel van die afspraken zal
ook zijn de wijze waarop de overbrenging plaats gaat vinden, oftewel hoe het E-depot wordt gevuld.
En dan zorgen we ook voor een reële verdeling van de daarvoor benodigde inspanning van
gemeenten en WBA.

De structurele kosten voor het E-depot drukken op de reguliere begroting van het WBA. Zolang er
sprake is van beperkte overbrenging naar het E-depot, wat het WBA voor de komende jaren
verwacht, volstaat dit budget om ook de opslagkosten voor alle gemeenten te dekken. Het WBA kan
met behulp van de hiervoor genoemde inventarisatie voorspellingen doen over de groei van het E-

depot op de korte en middellange termijn en kan aldus ook inzicht geven ín de kosten, zowel
collectief als per gemeente. Wat het WBA betreft kan een heroverweging van de verdeelsleutel o.g.v
de digitale ontwikkelingen prima mee worden genomen bij de afgesproken algehele evaluatie in
2022.

ln 2019 is een inventarisatie gedaan naar de omvang van de nog over te brengen fysieke
archiefbescheiden van de negen WBA gemeenten en de vijf verbonden partijen. Ongeveer 1.200
meter papieren archief staat nog bij deze overheidsinstellingen. Conform de Archiefwet dienen de
archieven in goede, geordende en toegankelijke staat worden overgebracht. Om deze
overbrengingseis te vertalen in bruikbare richtlijnen, is door een externe deskundige partij een
'Normendocument overbrenging archiefbescheiden West-Brabants Archief opgesteld. Dit
normendocument zal in het eerste kwartaal van 2020 leidend worden en zal dus van toepassing
worden op de komende overbrengingsprojecten van alle deelnemende partijen.
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Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Dagelijks Bestuur van het West-Brabants Archief,

de voorzitter, de secretaris

i/
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