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DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Zienswijze kadernota 2023 Westfries Archief                              

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK21002374 

DOCUMENTNUMMER  22.0000090 

AANLEIDING  In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die 
door uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke regeling 
(GR) voor 15 december een Kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt en dat de 
gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief  
en de FUGR 2019 

WIJ STELLEN VOOR  Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 Westfries Archief                                                                      

                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Via een zienswijzeprocedure worden gemeenteraden tijdig in positie gebracht om te 
kunnen bijsturen (kaderstellende rol).  Daarnaast krijgt het bestuur van de GR richting voor 
de uitwerking van de beleids- en financiële kaders in de begroting 2023.  De concept 
begroting 2023 wordt voor 15 april 2022 aan de gemeenteraden voor een zienswijze 
aangeboden                                                                           

ONDERBOUWING  In de Kadernota 2023 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2023. 

1. Aanbieding/bestuurlijke samenvatting 

De kadernota is opgesteld conform de uitgangspunten van de regietafel Noord-Holland 

Noord. De bijdragen van de gemeenten zullen niet stijgen behoudens de toegestane 

indexatie van lonen en prijzen. 

 

Met de kadernota 2023 wordt een vervolg gegeven aan het beleidsplan 2020 – 2023. 

Dat betekent dat veel nadruk wordt gelegd op het partnerschap met de aangesloten 

gemeenten. Belangrijk speerpunt blijft het door ontwikkelen van het eDepot, een 

regionale voorziening die het mogelijk maakt om digitale bestanden duurzaam te 

bewaren. Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van het 

tot stand komen van de Westfriese identiteit vertellen. Hiermee levert het een bijdrage 

aan de doelstellingen van het Pact van Westfriesland. De verdere uitvoering van het 

beleidsplan zal geen verhoging van de bijdrage van de gemeenten met zich 

meebrengen. Structurele kosten zullen binnen de begroting, nieuw voor oud, worden 

opgevangen. Een aantal projecten brengt incidentele kosten met zich mee, onder meer 

de noodzakelijke uitbreiding van de depotruimte en het digitaliseren van de 

bouwvergunningen. Deze zullen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve.  
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Doelstellingen voor 2023 zijn: 

 

eDepot  

Opname van digitaal gevormde informatie in het eDepot voor alle deelnemende 

gemeenten. Het adviseren van gemeenten ten aanzien van Duurzaam Digitaal 

Archiveren.  

 

Wettelijke taken  

Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke 

taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995.  

 

Digitalisering  

Het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen gedigitaliseerd 

worden en via internet beschikbaar worden gesteld aan de burger en de deelnemende 

gemeenten. Na de eerste 100 meter overgebrachte bouwvergunningen in 2021 te 

hebben gedigitaliseerd zal in 2023 165 meter voor vervanging gescand gaan worden. 

De digitale exemplaren worden opgeslagen in het eDepot en online beschikbaar 

worden gesteld aan het publiek.  

 

Educatief beleid  

Het ontwikkelen van een educatief beleid met als doelstip op de horizon dat alle 

scholieren in de regio tussen de 10 en 18 jaar minstens minimaal één keer met het 

Westfries Archief in aanraking zijn is gekomen. In 2021 en 2022 zijn al stappen om dit 

te bereiken gezet. Daarnaast worden online cursussen en lezingen aan het bestaande 

programma toegevoegd.  

 

Samenwerking  

De samenwerking met bestaande culturele en historische instellingen zal worden 

gecontinueerd cq. geïntensiveerd. Zo wordt bijvoorbeeld met het Westfries Museum en 

de Archeologische Dienst samengewerkt om bij herdenking van de slag op de Zuiderzee 

(1573) de laatste inzichten op basis van nieuw onderzoek te presenteren.  

 

Dienstverlening  

Om de steeds belangrijker wordende digitale dienstverlening te verbeteren en om aan 

de voorwaarden op het gebied van toegankelijkheid te kunnen voldoen, zal een 

nieuwe en verbeterde website gerealiseerd worden.  

 

Actualisatie van rollen en taken  

Interne organisatorische aangelegenheid wellicht leiden tot enkele verschuivingen 

binnen begroting tussen inhuur en vaste krachten maar budgettair neutraal . 

 

2. Visie en ontwikkeling 

Het Westfries Archief voorziet in en anticipeert op de actuele en toekomstige 

informatiebehoeften van de partners, de gebruikers en het publiek.  
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De volgende tactische doelstellingen die hiervan zijn afgeleid:  

 De collectie is duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en representatief.  

 De dienstverlening zorgt voor tevreden gebruikers en bevordert de 

zelfraadzaamheid.  

 Communicatie, programmering en educatie zorgen voor een nieuw publiek en 

vaardige gebruikers.  

 De kennis binnen de organisatie is professioneel, up to date en in staat flexibel 

in te spelen op nieuwe ontwikkelingen 

 

Ontwikkelingen 2023-2025 

De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2023-2025 relevant zijn: 

 De archiefwet zal naar verwachting worden gewijzigd waardoor archieven 
van overheden na 10 jaar openbaar zullen worden (is nu 20 jaar) en in 
beheer overgedragen aan het Westfries Archief. Dit zal een eenmalige 
inhaalslag van 10 jaar met zich meebrengen.  

 De depots van het WFA beginnen vol te raken. Daar zullen maatregelen voor 

genomen worden. Enerzijds door te investeren in nieuwe verrijdbare stellingen en 

anderzijds door het digitaliseren van de bouwvergunningen. 

 

3. Financieel perspectief 

De totale begroting van het WFA ontwikkelt zich van € 1.937.900,- in 2023 naar  

€ 1.837.901 in 2025.  

 

4. Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen bedraagt maximaal de afgesproken 2,5% van de lasten. 

    

KANTTEKENINGEN  N.v.t.  

FINANCIËN  De toegepaste loon-prijsindexatie 2023 is conform de FUGR2019. De bijdrage voor 2023 
wordt geïndexeerd met 2,3 % voor de lonen en 2,3 % voor prijzen. De gemeentelijke 
bijdrage bedroeg in 2022 € 187.612,- en voor 2023 wordt de bijdrage € 192.663,-. 
 
In het huidige meerjarenperspectief 2023 van Koggenland is € 187.807 begroot. De 
bijdrage wordt € 192. 663. Het nadeel van € 4.856 wordt meegenomen in de opstelling van 
de Kadernota en Begroting 2023. 

DUURZAAMHEID  Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend 

geheugen van Westfriesland. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 n.v.t. 
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Datum college: 1 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In de loop van de eeuwen heeft zich een Westfriese identiteit gevormd die belangrijk is 

voor de ontstane onderlinge verhoudingen en samenwerking. Het Westfries Archief 

bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van de totstandkoming van deze Westfriese 

identiteit vertellen. Het Westfries Archief ondersteunt de boodschap tot samenwerking en 

onderschrijft de ambities uit het Pact van Westfriesland. 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen 
bestuur van de GR Westfries Archief. 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief 

2. Kadernota 2023 

 


