
)

ft*"nionaal Archief 
' 
Alkmaar

Aangesloten gemeenten

Bezoekadres

Bergerweg 1

1815 AC Atkmaar

Postadres

Postbus 9232

1800 GE Alkmaar

t [072] 850 82 00

f [0721 850 82 52

i nfo@a rchiefa lkmaa r. nI

www.archiefa Ikmaar. n I

Datum

Kenmerk

0nderwerp

17 tebruan2017

DtR201706

Kaderbrief GR RHCA begroting 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) verlangt jaarlijks een brief van onze
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief (GR
RHCA), waarin onze kaders voor het volgende begrotingsjaar worden toegelicht. Deze is zo
veel als mogelijk gebaseerd op de voorschriften zoals verstrekt door de 'Werkgroep
I nformatievooziening'.

t. Visie en ontwikkelins

Overheidsarchieven zijn het geheugen van de gemeentelijke organisatie en vormen daarmee een
belangrijk hulpmiddel om de eigen activiteiten betrouwbaar uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de
archieven van groot belang voor de belangen van de individuele burger en het goed functioneren van
de democratie. Tevens zijn ze een belangrijke bron voor de geschiedenis. Om die reden stelt de
Archiefwet 1995 regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een

zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig
jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.

Missie
Het Regionaal Archief Alkmaar, hét historisch centrum voor de hele regio, is een
publieksgerichte erfgoedinstelling die het gebruik van zijn collecties mogelijk, makkelijk en
aantrekkelijk maakt. Voor de aangesloten overheidsorganisaties is het Regionaal Archief een
gezag- en belanghebbende partnerorganisatie op het gebied van de inrichting en het beheer
van een betrouwbare en duurzame informatiehuishouding.
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De binnenkort door ons aan te bieden begroting 2018 zal noch beleidsmatig, noch financieel
afwijken van die van 2017 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting 2016-2019. Enkele
belangrijke punten die (ook)terug zullen komen in de begroting 2018 zijn:

De ontwikkeling en inrichting van het Edepot voor de aangesloten gemeenten, zodat in 20L8
gemeenten hierop aan kunnen sluiten, met een samen met de gemeenten af te stemmen
dienstverlening op dit gebied,

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

beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet 1995,

Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen gedigitaliseerd worden en via internet
beschikbaar worden gesteld aan de burger. Tevens het zoveel als mogelijk beschikbaar stellen van
de datasets als 'open data',

Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de

aandacht van het brede publiek brengen.

2. Actualiserine fínancieel perspectief

Na jaren van bezuinigingen en niet-gehonoreerde kostenontwikkelingen, is inmiddels het besef
dat een verantwoorde bedrijfsvoering met innovatieve dienstverlening niet mogelijk is als de
middelen steeds verder beperkt worden en de kosten gestaag blijven stijgen. De ontwikkeling
van het e-depot is een kans om de dienstverlening te verbeteren en in 2016 is ingestemd met
een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Onderstaand is de te hanteren indexering voor 2018 opgenomen op basis van de gegevens
vanuit de Adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen (Brief GR lndexatie 2018, dd. 1-2-
2017). Wij hebben begrepen dat de indexering voor 2018 voor enige discussie heeft gezorgd.
Wij willen ons hier niet in mengen en wachten de ontwikkelingen hieromtrent af. Voorlopig
volgen wij de door de overige Gemeenschappelijke Regelingen (m.n. de GGD) gehanteerde
uitgangspunten voor 2018. Dit houdt in dat voor de prijsontwikkeling een index van 1,2o/o
aangehouden wordt en voor de loonkostenontwikkeling 3,8% ten opzichte van de begroting
2017. Bij een verhouding tussen loon- en prijsgerelateerde kosten, resulteert een gewogen
indexering van 3,02o/o ten opzichte van 2017.
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De indexering voor 2018 leidt tot de volgende bedragen per gemeente.
Hierbij zijn als inwonertallen de laatst bekende aantallen per november 2016 gehanteerd. Facturering zal plaatsvinden op basis van
de definitieve stand van 'l-1-2017.

Tota le n

Alkmaar
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Gemeentelijke bijdrage 2018
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Advies
L Kennis te nemen van deze kaderbrief 2018;

2. ln te stemmen met het hanteren van de uitgangspunten voor 2018 bij het opstellen van de

begroting voor 2018. Vaststelling van de begroting en de gemeentelijk bijdrage vindt overigens
plaats bij de behandeling in het Algemeen Bestuur.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

et lijks bestuur GR RHCA
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