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In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen
(GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar
bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de gemeente 10 weken de tijd heeft
om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.
Het dagelijks bestuur van de GR Westfries Archief heeft de jaarstukken 2020 en de begroting 2022
toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen.

KADER

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Westfries Archief, Notitie Informatievoorziening
gemeenschappelijke Regelingen 2018 en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen
2019 (FUGR 2019).

WIJ STELLEN VOOR

1.
2.

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020;
Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022.

BEOOGD RESULTAAT

1.

Het Westfries Archief is ingesteld met als doel 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 zever deze niet zijn
overgebracht (artikelen 30 en 32 Archiefwet 1995).
Het Westfries Archief heeft tevens als doel 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.

2.

ONDERBOUWING

1.

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020

Het jaar 2020 stond voor de GR in het teken van het realiseren en implementeren van de
basisvoorziening van het eDepot. Ook is een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2020-2023.
Daarnaast is de formatie in 2020 uitgebreid en taken en competenties zijn herschikt om de gevolgen van
de taakverzwaring, mede door digitalisering, op te vangen. Uitbreiding van de digitale dienstverlening
heeft de verminderde openstelling voor het publiek, onder invloed van de COVID-19 pandemie, deels
ondervangen. Dienstverlening aan de deelnemende gemeenten is geheel gedigitaliseerd. Tot slot,
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tijdens toetsing van het beheer van de overgebrachte archieven door de archiefinspecteur van een
andere archiefinstelling zijn er verbeterpunten geconstateerd. Deze aandachtspunten zijn intern
uitgezet waarbij de archivaris toeziet op de voortgang.
Risico’s
In de jaarstukken is opgenomen dat zich in 2020 geen risico’s hebben voorgedaan. Er zijn tevens
adequate maatregelen genomen op mogelijke risico’s.

Controleverklaring
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid (zie pagina 24 van de
jaarstukken 2020).
Rekeningresultaat 2020
Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € 22.442,- negatief
In de bijgestelde begroting was uitgegaan van een plus van €3.157. Het negatieve resultaat is
grotendeels ontstaan door onvoorziene uitgaven voor het eDepot (overschakelen op andere leverancier
en bijkomende juridische kosten daarin). Deze onvoorziene kosten worden gedekt uit de
bestemmingsreserve.
Resultaatbestemming
Het negatieve rekening resultaat van €22.442,- heeft de volgende bestemming:
€ 4.982 ten laste te brengen van de algemene reserve en
€ 17.460 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve.
2.

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022

De in de kadernota genoemde doelstellingen komen terug in de begroting 2022.
Ook in 2022 geeft het Westfries Archief verder invulling aan het beleidsplan 2020-2023.
Het eDepot zal verder worden doorontwikkeld in samenwerking met de deelnemende gemeenten.
Het Westfries archief biedt advies en ondersteuning op het gebied van duurzame toegankelijkheid en
digitale archiefvorming. Zij biedt deze ondersteuning sinds 2020 in de vorm van een Adviseur Digitale
Informatie (ADI). De ADI bewaakt dat digitale archiefvorming aansluit op de toekomstige duurzame
digitale archivering.
Het WFA ontwikkelt educatief beleid. Door de COVID-19 pandemie heeft online educatie ook bij het
WFA een vlucht genomen.
Er is een plan opgesteld om de opgelopen achterstanden op het gebied van inventarisatie weg te
werken. De achterstanden worden onder andere teruggedrongen door een nieuw acquisitiebeleid met
een betere selectie voor opname van particuliere archieven.
Het WFA heeft een digitaliseringsagenda opgesteld op basis waarvan delen van de fysieke collectie
worden gedigitaliseerd.
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Er worden maatregelen getroffen om het vollopen van het fysiek depot in goede banen te leiden. Deze
maatregelen bestaan uit verbouwing van het depot in combinatie met digitalisering van delen van de
collectie. De komende 4 jaar wordt 660 meter aan bouwdossiers digitaal gemaakt.
Risico’s
Als risico’s zijn opgenomen (zie ook blz 11):
 Algemene reserve: de regionaal vastgestelde norm voor de algemene reserve is 2,5%. Voor een
relatief kleine begroting als die van het WFA betekent dat in absolute zin een bedrag van € 43.910,. (gemiddeld risico)
 Toenemende strekkende kilometer collectie: risico is dat de depotruimten vollopen. Het WFA heeft
maatregelen genomen om de aanwas voor de komende 10 jaar mogelijk te maken. (laag risico)
 Dienstverlening: door verbetering van de digitale mogelijkheden was het mogelijk de openstelling
te verminderen. De budgetten om dit mogelijk te maken moeten op peil blijven anders gaat de
dienstverlening te veel achteruit. (laag risico)
Indexering
De toegepaste indexering van 1,3% is conform FUGR 2019.
Meerjarenperspectief 2023-2025
Voor de jaren na 2023-2025 voorziet Westfries Archief geen grote inhoudelijke wijzigingen. Het
meerjarenperspectief is sluitend.
KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE

Niet van toepassing.
De bijdrage 2022 bedraagt € 187.612,-. In de meerjarenbegroting 2022 is een bedrag begroot van €
185.807. De hogere bijdrage van € 1.805 wordt bijgesteld in de Begroting 2022.

Het Westfries Archief staat voor een duurzaam , toegankelijk, betrouwbaar en levend geheugen van
Westfriesland.
Niet van toepassing.

MOGELIJKHEDEN

WESTFRIESLAND

Het WFA versterkt de boodschap tot samenwerking en onderschrijft de ambities van het Pact van
Westfriesland.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

PACT VAN

VERVOLG

Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het Westfries Archief.
1.
2.
3.

BIJLAGEN
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Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 Westfries Archief
Jaarrekening 2020 voorzien van controleverklaring
Concept begroting 2022 Westfries Archief
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Datum college: 11 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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