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Het aanbieden van een e-depotfunctie voor de 

aangesloten gemeenten per 1 januari 2018 is 

een belangrijk beleidsdoel van het Westfries 

Archief. Het Algemeen Bestuur hecht grote 

waarde aan het realiseren van een e-depot 

omdat het een noodzakelijke voorwaarde is 

voor gemeenten om volledig digitaal te kunnen 

gaan werken.  

Wij hebben aan uw Kring advies gevraagd over 

de aanpak om tot een gezamenlijk e-depot te 

komen. De King heeft daarop besloten een 

tweetal projecten te starten., nl.  

1. -integraal gegevens management en 

2. -blauwdruk en roadmap e-depot 

Het Westfries Archief heeft als opdrachtnemer 

van het laatste project een eindrapportage 

opgeleverd aan de Kring onder de titel “Op weg 

naar duurzaam informatiebeheer”. Deze 

rapportage is op 28 oktober in uw Kring 

gepresenteerd en besproken.  

Op 21 november heeft het Algemeen Bestuur 

vergaderd over de te nemen vervolgstappen. 

Daarbij heeft de projectleider Frans Hoving deze 

zelfde eindrapportage gepresenteerd en 

toegelicht. Echter een advies van uw Kring 

waarop het bestuur een besluit kon nemen 

ontbrak aan de stukken.  

Het bestuur heeft daarop besloten om de 

aanbevelingen die de projectgroep aan de Kring 

heeft gedaan voorlopig over te nemen, onder 

voorbehoud van uw advies. 

Voor wat betreft de derde aanbeveling, het 

starten van een proof of concept, wil het 

bestuur eerst meer inzicht in de financiële 

consequenties..  

Dat houdt in dat het WFA in samenwerking met 

de gemeente Medemblik een projectplan zal 

maken en een inkoop inkooptraject zal starten. 

De resultaten daarvan zullen naar verwachting 

medio januari gereed zijn.  

Uw project integraal gegevens management 

loopt min of meer parallel aan het e-depot 

project. Op 11 maart 2015 heeft u ons 

geadviseerd de structurele kosten voor het 

beleidsplan voor 2016 te dekken uit incidentele 

middelen. Omdat “het in de verwachting ligt 

dat dit kan worden terugverdiend via regionale 

besparingen op DIV”. Dit advies hebben wij 
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Stede Broec   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Het Dagelijks Bestuur van onze gemeenschappelijke regeling (GR) heeft in haar vergadering van 15 

april 2019 de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting voor 2021 voorlopig vastgesteld. De 
accountant heeft inzake de controle van de jaarstukken een positieve verklaring afgegeven.  

In de rekening wordt voorgesteld om het positieve resultaat van 67.599 Euro toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve. Dat is nodig om twee projecten uit het beleidsplan te kunnen uitvoeren zonder 

de bijdrage van de gemeenten te moeten verhogen. Dit betreft een verbouwing van de depots en de 

digitalisering van de bouwvergunningen. Beiden zijn noodzakelijk om ruimte te creëren in de depots 
die vol beginnen te raken. De gehele bestemmingsreserve is daarvoor nodig. Een nadere toelichting 
hierop vindt u in de begroting 2021 op pagina 9. 

Conform artikel 31 van de GR leggen wij de jaarstukken en ontwerpbegroting aan u voor opdat u uw 

zienswijze kenbaar kunt maken. Uw zienswijze zien wij graag tegemoet voor 16 juni 2020, opdat wij 
die met de zienswijzen van de andere deelnemers kunnen voorleggen aan ons Algemeen Bestuur.  

Het Algemeen Bestuur heeft het voornemen om de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 vast te 
stellen op 1 juli 2020. 

 

Hoogachtend,  

Het dagelijks bestuur van het Westfries Archief,  

 

De voorzitter,     De secretaris, 

 

Dhr. M. Pijl     Dhr. D. Dekema
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