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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering 24 september 2020 Agendanummer:

Onderwerp: Bestuursrapportage I begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling 
West-Brabants Archief

Steenbergen; 11 augustus 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Bijgaand treft u de in het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief (WBA) van 9 juli jongstleden 
vastgestelde bestuursrapportage 2020 aan, tevens inhoudende een aanpassing van de begroting. De 
begrotingswijziging betekent dat wij als deelnemer aan deze Gemeenschappelijke Regeling geld 
terugkrijgen in 2020. Het WBA stelt u in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van 
deze begrotingswijziging. Het betreft dus de verwerking van het positieve resultaat over 2019 van 
C 104.744,-.

2. Achtergrond
In de bestuursrapportage en de begrotingswijziging zijn twee bestuursbesluiten met financiële 
consequenties verwerkt. Voor de deelnemende gemeenten geldt in 2020 een voordeel van C 104.744,-. Dit 
betreft de verwerking van het positieve resultaat over 2019 in de vorm van een korting op de bijdrage 2020, 
zoals besloten door het algemeen bestuur van het WBA op 23 april 2020. Voor Steenbergen betekent dit 
dat een bedrag van C 5.822,- in mindering zal worden gebracht op de deelnemersbijdrage in het vierde 
kwartaal van 2020.

3. Overwegingen
Gezien het feit dat wij als gevolg van deze begrotingswijziging geld terug krijgen stellen wij voor om geen 
zienswijze hierop in te dienen. Wij zijn voornemens om voor 1 oktober 2020 het WBA te informeren dat wij 
kunnen instemmen met beide bestuursbesluiten.

4. Middelen
Betreft teruggave van het positief resultaat over 2019 voor Steenbergen ê 5.822,- middels het in 
mindering brengen op de bijdrage GR vierde kwartaal 2020.

5. Risico's
Bij het niet (tijdig) akkoord gaan met de bestuursrapportage I begrotingswijziging zal er voor alle 
deelnemers vertraging ontstaan bij de verrekening van het positief resultaat.

6. Communicatie/Aanpak
Het WBA dient voor 1 oktober 2020 geïnformeerd worden dat we kunnen instemmen met de 
bestuursrapportage en begrotingswijziging.
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Dan kan de verrekening middels de deelnemersbijdrage van het 4e kwartaal nog meegenomen worden.

7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 met begrotingswijziging van de gemeenschappelijke 
Regeling West-Brabants Archief en het uit deze begrotingswijziging voortvloeiende financieel voordeel van 
C 5.822,-.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2020 van het West-Brabants Archief
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