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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.07 

ONDERWERP  Zienswijzen jaarstukken 2019 en begroting 2021 Westfries Archief 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK20000928 

AANLEIDING  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 deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze 
kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van het Westfries Archief heeft de 
jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid 
uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de jaarstukken 2019 
en de begroting 2021 in de vergadering van 1 juli 2020 behandelen. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief 
en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019). 

WIJ STELLEN VOOR  1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

rekeningresultaat 2019. 

3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

4. het meerjarenperspectief 2022 – 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Het West-Fries Archief draagt bij aan het gezond houden van de lokale democratie en het 

levend houden van het verleden van West-Friesland. Het West-Fries Archief stimuleert de 

aangesloten overheden 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 West-Fries Archief bewaart de historische bronnen van 

het gebied en maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor overheden en burgers. 

ONDERBOUWING  1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

 

Jaarstukken 2019 
Het Westfries Archief heeft in 2019 verder invulling gegeven aan het geldende beleidsplan. 

Met name zijn grote inspanningen verricht voor het regionale eDepot en uiteraard de 
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toezichthoudende rol in het kader van het in interbestuurlijk toezicht. Daarnaast heeft het 

Westfries Archief een nieuw beleidsplan voor 2020-2023 opgesteld. 

 

Risico’s 2019 

De in de begroting van 2019 opgenomen risico’s hebben zich niet voorgedaan. 

 

Controleverklaring   
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid (zie 
pagina 26 in document gewaarmerkte jaarrekening Westfries Archief). 
 
2. een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

rekeningresultaat 2019. 

 

Voorgesteld wordt om het positieve rekening resultaat 2019 van € 67.599 ten gunste te 

brengen van de bestemmingsreserve.  

 

3. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

 

Doelstellingen 2021 

In 2021 gaat het Westfries Archief invulling geven aan het nieuwe beleidsplan waarin o.a. 

het volgende staat opgenomen: 

- realisatie regionaal eDepot en verdere digitalisering van documenten; 

- Advisering aan gemeenten op het gebied van digitale archivering; 

- Ontwikkelen van een educatief programma voor jeugd en jongeren; 

- Inhalen achterstanden fysieke archieven; 

- Verbouwing tbv de fysieke depots. 

 

Risico’s 

De risico’s beperken zich tot: 

- de geringe omvang van het algemene reserve, waardoor men zelf niet veel risico’s 

kan opvangen; 

- de toename van de collectie waardoor de depotruimten vol raken. Oplossingen 

worden in kaart gebracht; 

- de dienstverlening/publiekbereik staat op gespannen voet door terugdringen 

openingstijden en het op peil blijven van de budgetten voor het beschikbaar stellen 

van digitale informatie. 

Dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk zullen voordoen wordt laag ingeschat. 

 

Indexering 
De toegepaste indexering is conform FUGR 2019. 

KANTTEKENINGEN  N.v.t. 

FINANCIËN  Jaarstukken 2019 

Rekeningresultaat 2019 
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Meerjarenperspectief 2022-2024 
Voor de jaren na 2022-2024 voorziet de Westfries Archief geen grote inhoudelijke 
wijzigingen. Daarnaast is het meerjarenperspectief sluitend. 
 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 19 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 67.599.  
 
Resultaatbestemming 
Het rekening resultaat heeft de volgende bestemming: 
Het positieve rekening resultaat 2019 van € 67.599 ten gunste te brengen van de 
bestemmingsreserve. 
 
Begroting 2021 

 
Financiële bijdrage gemeente 
De bijdrage 2021 bedraagt € 185.807. Dit komt nagenoeg overeen met wat er in de 
kadernota 2021 van het WFA is opgenomen (€ 186.250).  
 
In de gemeentelijke begroting 2020 e.v. staat voor 2021 een bedrag geraamd van 
 € 182.000. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2021 wordt het verschil van  
€ 3.807 bij geraamd. 

DUURZAAMHEID  Het Westfries Archief zet zich in voor een duurzaam beheer en beschikbaarstelling van 

regionale informatie. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 N.v.t. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van het tot stand 

komen van de Westfriese identiteit vertellen. Het Westfries Archief versterkt de boodschap 

tot samenwerking en onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland. 

COMMUNICATIE  N.v.t. 

VERVOLG  Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van het Westfries 

Archief.  

BIJLAGEN  1. Jaarrekening 2019 

2. Ontwerpbegroting 2021 


