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D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;  

 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015, nr. 1202373; 
 

B E S L U I T :  

 
1. Te besluiten tot de volgende zienswijze: 

a. Graag zien wij een onderbouwing van de rentelasten van het Waterlands Archief.  
Wij constateren dat de rente van de kapitaallasten voor het Waterlandhuis is verlaagd 
van 3,5% naar 2,5%. Er wordt niet vermeld of ook de rente aangaande het 
Waterlands Archief wordt verlaagd. Wij zien wel een verhoging van de rentelasten 
voor het Waterlands Archief. 

b. Er is sprake van een huurderving omdat 350 m2 kantoorruimte niet wordt verhuurd. 
Vanaf 2017 moet daarom de bijdrage van de deelnemende gemeenten worden 
verhoogd. Dit is voor ons een punt van zorg. Wij verwachten dat het ISW de nodige 
inspanningen blijft ondernemen om deze gevolgen van huurderving zo veel mogelijk 
te beperken. 

c. Gesteld wordt dat schaalvergroting nodig is voor een goede uitvoering van de taken 
van het Waterlands Archief. Fusie wordt genoemd als serieuze optie. Graag zien wij 
dat ook andere opties dan fusie worden onderzocht, teneinde goede keuzes te 
kunnen maken. Wellicht zijn een dienstverleningsovereenkomst of inhuur ook opties. 

d. De afgelopen jaren is gebleken dat de termijn die wij krijgen om de 
ontwerpprogrammabegroting te beoordelen en te bespreken in de raad erg krap is. 
Graag zouden wij in het vervolg eerder worden betrokken bij het opstellen en 
voorbereiden van de begroting, bijvoorbeeld via een controllersoverleg.  
Daarnaast blijkt dat behandeling van de ontwerpprogrammabegroting in de raad niet 
mogelijk is binnen de periode van 6 weken om de zienswijze te geven. Wij verzoeken 
u in komende jaren de aanlevering van de ontwerpprogrammabegroting beter af te 
stemmen op de raadskalenders van de deelnemende gemeenten. 

 
2. Een brief te verzenden met kenmerk 1202378 aan het Algemeen Bestuur van het ISW, 

waarin de zienswijze van de raad over de ontwerpprogrammabegroting 2016, zoals 
genoemd onder 1., is verwoord. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad d.d. 30 juni 2015 
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