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Samenvatting:
Het I ntergemeentel ijk Samenwerkingsorgaan Waterland ( ISW) heeft een

ontwerpprogrammabegroting voor 2018 opgesteld voor het Waterlands Archief.

Het Algemeen Bestuur (AB) van het ISW stelt alle deelnemende gemeenten in de gelegenheid

om een zienswijze over de begroting kenbaar te maken aan het AB.

De begroting geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Er kan een positieve zienswijze worden

gegeven.
Daarnaast worden ter kennisname de jaarstukken 2016 aangeboden. Deze worden de raad

ter kennisname aangeboden.

Ondenrverp:
Zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2018 Waterlands Archief en aanbieding jaarstukken

tsw 2016
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Middenbeemster, 23 mei 2Q17

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Het lntergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (lSW) heeft een

ontwerpprogrammabegroting voor 2018 opgesteld voor het Waterlands Archief.

Het Algemeen Bestuur (AB) van het ISW stelt alle deelnemende gemeenten in de
gelegenheid een zienswijze over de begroting kenbaar te maken aan het AB.

Daarnaast zijn de jaarstukken van het ISW over 2016 opgesteld. De accountant heeft

hierover een positieve verklaring afgegeven.

Oplossingsrichti ngen :

O ntwe rp prog ra m m a beg roti n g 20 1 I Wate rl a n d s Arc h ief
De beleidsvoornemens die genoemd staan, zijn conform de gemaakte afspraken en deze

sluiten goed aan bijde ontwikkeling van de digitale informatiehuishouding van Beemster.

Beoogd wordt burgers en gemeente sneller en efficiënter van gevraagde informatie te

voorzien.
Digitalisering en ontsluiting van archieven is een belangrijk onderwerp voor het Waterlands
Archief in 2018. Onder meer de eeuwig te bewaren documenten van Beemster worden

opgeslagen in een digitaal archief, het e-depot. Dit e-depot wordt ondergebracht bij het

Waterlands Archief. Door digitale koppelingen tussen gemeenten en het e-depot kan de

snelle en efficiënte informatieverstrekking worden gerealiseerd. Doel is dat burgers, ongeacht

waar het gevraagde document is opgeslagen, openbare informatie vanuit één loket kunnen

inzien en uitprinten. Deze ontwikkeling is ook in lijn met de ontwikkelingen aangaande de

Omgevingswet, waarbij ook toegankelijkheid van informatie een belangrijk item is.

De verdergaande digitalisering van documenten sluit met bovengenoemde ontwikkeling goed

aan bij het door Beemster ingezette beleid.

Ook in financiële zin bestaat er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Begrote

bedragen zijn in lijn met de meerjarenbegroting van Beemster en de indexering vindt plaats

volgens de reguliere werkwijze. Voor de dekking van de digitalisering is een goede oplossing

gevonden. Deze wordt gedekt uit de reserve digitalisering, vrijvallende kosten toegankelijk

maken oude stadsarchíeven van voor 1813 en een deel van de reserves van het lSW. Er kan

een positieve zienswijze worden gegeven over de ontwerpprogrammabegroting 2018 van het

Waterlands Archief.
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Jaarstukken ISW 2016
Voor wat betreft de jaarstukken van het ISW kan gemeld worden dat er sprake is van een

negatief saldo van € 248.951.
Dit wordt veroorzaakt door een positief renteresultaat van €28.792 en een negatief

exploitatieresultaat van ISW beleid van € 277.743. Het negatieve exploitatieresultaat wordt
veroorzaakt doordat voorzieningen op hoogte moesten worden gebracht ten behoeve van de

opheffing van het ISW (boventalligheid medewerkers en verkoopkosten Waterlandhuis).

De verkoop van het Waterlandhuis heeft een positief resultaat van € 470.000 opgebracht.

Dit resultaat mag echter pas in 2Q17 worden genomen, waardoor een enigszins vertekend

beeld ontstaat.

Het negatieve saldo van € 248.951wordt op de balans opgenomen als negatief vermogen

Het AB is voornemens dit negatieve vermogen in 2017 te dekken uit de verkoop van het

Waterlandhuis.

De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en een positieve verklaring afgegeven

Meetbare doelstel lingen :

nvt

Fi nanciële consequenties/risico's :

Hiermee wordt rekening gehouden in de begroting

Communicatie:
Het college stuurt een brief met kenmerk 1374090, waarin de zienswijze van Beemster over

de ontwerpprogrammabegroting 2018 voor het Waterlands Archief wordt gegeven.

Monitori ng/eval uatie :

nvt

Voorstel:
1. Te besluiten tot de volgende zienswijze

Wij hebben kennis genomen van de ontwerpprogrammabegroting 2018 voor het

Waterlands Archief. De verdere digitalisering en ontsluiting van informatie sluit aan bij de

wens van Beemster om burgers, bedrijven en instellingen snel en efficiënt van gevraagde

informatie te kunnen voorzien.
Ook in financiële zin bestaat er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en wij

kunnen ons vinden in de dekking die is gevonden om de digitalisering te bekostigen.

Wij geven daarom een positieve zienswijze over deze ontwerpprogrammabegroting af.
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2. Een brief te zenden aan het Algemeen Bestuur van het lSW, met kenmerk 1374090,

waarin de zienswijze van de raad over de ontwerpprogrammabegroting 2018 van het

Waterlands Archief is weergegeven.

3. De jaarstukken 2016 van het ISW voor kennisgeving aan te nemen

burge en van Beemster,

UWQy

Bijlage(n):5

A. M Beek H.

burgemeester
P. van Duivenvoorde

secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017,

BESLUIT

1. Te besluiten tot de volgende zienswijze

Wij hebben kennis genomen van de ontwerpprogrammabegroting 2018 voor het

Waterlands Archief. De verdere digitalisering en ontsluiting van informatie sluit aan bij de

wens van Beemster om burgers, bedrijven en instellingen snel en efficiënt van gevraagde

informatie te kunnen voorzien.
Ook in financiële zin bestaat er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en wij

kunnen ons vinden in de dekking die is gevonden om de digitalisering te bekostigen.
Wijgeven daarom een positieve zienswijze over deze ontwerpprogrammabegroting af.

2. Een brief te zenden aan het Algemeen Bestuur van het lSW, met kenmerk 1374090,

waarin de zienswijze van de raad over de ontwerpprogrammabegroting 2018 van het

Waterlands Archief is weergegeven.

3. De jaarstukken 2016 van het ISW voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 27 iuni 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


