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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.07 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2021 Westfries Archief 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Burgerzaken 

ZAAKNUMMER  ZK20000017 

AANLEIDING  De raad heeft in 2018 ingestemd met de verbetering van de informatievoorziening van 

gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van deze 

verbeteringen is dat de regeling voor 1 januari de beleids- en financiële kaders voor de 

begroting  voor het daaropvolgende jaar aanbiedt aan de gemeenteraden. Deze geven dan 

uiterlijk vóór 1 maart hun zienswijze af. 

KADER  Het raadsbesluit van 5 februari 2018 tot het vaststellen van de financiële uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2018). 

WIJ STELLEN VOOR  een po op de kadernota 2021 van het Westfries Archief een positieve zienswijze af te geven 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door een positieve zienswijze af te geven stelt u het bestuur van het Westfries Archief in de 

gelegenheid de begroting 2021 in overeenstemming met de uitgangspunten en de 

doelstelling samen te stellen 

ONDERBOUWING  Algemeen 

Het Westfries Archief (WFA) levert een bijdrage aan het gezond houden van de lokale 

democratie en het levend houden van het verleden van West-Friesland. Het stimuleert de 

aangesloten gemeenten om goed met hun informatie om te gaan voor de betrouwbaarheid 

van de (digitale) overheid, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de 

democratische verantwoording. Het WFA bewaart de historische bronnen van de regio en  

maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor de overheden en de inwoners. 

 

Uit de Archiefwet en de gemeenschappelijke regeling geven de WFA drie kerntaken: 

 

 verlenen van diensten en ondersteunen van de bij de regeling aangesloten 

gemeenten 

 informeren, enthousiasmeren en het helpen van het publiek om de archieven 

optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen 

 uitbreiden, beheren en toegankelijk maken van de collectie 
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Doelstellingen 2021 

Het WFA wil in 2021 de volgende doestellingen realiseren: 

 

 door ontwikkelen van het E-depot, het aansluiten van de deelnemende gemeenten 

en advisering over Duurzaam Digitaal Archiveren 

 het uitvoeren van de wettelijke advies-, inspectie- en overige in de Archiefwet 

opgenomen taken, zoals beschikbaarstelling van documenten en beheer 

 voortzetting van de digitalisering en via internet beschikbaar stellen van de 

bronnen aan de deelnemende gemeenten en de inwoners 

 ontwikkelen van educatie beleid met als stip op de horizon het realiseren dat alle 

scholieren in de regio minimaal één keer met de WFA in aanraking zijn gekomen 

 de samenwerking met culturele en historische instellingen intensiveren 

 

Verwachtingen 2022 – 2024 

De volgende ontwikkelingen in deze periode zijn relevant: 

 

 de wijziging van de Archiefwet waardoor de archieven van de overheden na 10 jaar 

openbaar worden en in beheer worden overgedragen aan het WFA in plaats van na 

20 jaar. Dit brengt een inhaalslag met zich mee 

 uitbreiding van de bestaande depots. Deze beginnen vol te raken. Dit betekent 

investeren in verrijdbare stellingen enerzijds en digitalisering van 

bouwvergunningen anderzijds 

 

Risico’s en weerstandsvermogen 

In de kadernota heeft de WFA geen risico’s opgenomen. Wel is aangegeven dat het 

weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve van maximaal 2,5% van het 

begrotingstotaal, ca. € 44.000. 

 

KANTTEKENINGEN  Een tweetal van de in de regeling deelnemende gemeenten hebben aangedrongen op een 

bezuiniging in de begroting 2021. Het WFA geeft aan dat bezuinigingen niet zonder 

zichtbare gevolgen kunnen worden doorgevoerd. De lasten bestaan grotendeels uit 

huisvestings- en loonkosten en deze zijn niet te beïnvloeden. Een  bezuiniging betekent een 

ingrijpende keuze in de kerntaken en het niet kunnen realiseren van het recent 

vastgestelde beleidsplan.  

 

Vooralsnog is er geen noodzaak om bezuinigingen door te voeren. Hierbij wordt 

opgemerkt dat de regeling zich heeft gehouden in de recent door de deelnemers 

opgelegde spelregels in de FURG 2018. 

FINANCIËN  In overeenstemming met de vastgestelde uitgangspunten in de FUGR 2018 is rekening 

gehouden met de loon- en prijsstijgingen. Deze bedraagt 2,33%. De bijdrage van 

Koggenland in deze regeling zal daardoor in 2021 toenemen met ca. € 4.250 en uitkomen 

op € 186.250.  

 

Met de gemeente Hoorn wordt nog gesproken over een nieuwe huurovereenkomst van het 
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Datum college: 14 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

gebouw met ingang van 2021. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huidige 

huurprijs, waardoor ook de bijdragen van de deelnemers wellicht nog wijzigen.  

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Geen. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de 

maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen een 

belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgesteld thema’s. 

COMMUNICATIE  Niet van toepassing. 

VERVOLG  Het besluit wordt meegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 

BIJLAGEN  Kadernota 2021. 


