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Samenvatting:
let Dagelijks Bestuur van het Waterlands Archief heeft de ontwerpprogrammabegroting 2021
:n de jaarrekening 2019 ingediend. Deelnemende gemeenten worden nu in de gelegenheid

¡esteld om een zienswijze over de begroting kenbaar te maken. De zienswijze dient 8 weken
ra ontvangst van de documenten (28 april 2020 kenmerk 151522) vezonden te zijn naar het
æstuur van het Waterlands Archief.

n deze begroting stelt het dagelijks bestuur van het Waterlands Archief voor om de

¡emeentelijke bijdrage te verhogen van€6,22 naar€ 7,35 vanwege de structurele dekking
¡an het e-depot, een digitale archiefbewaarplaats. De extra middelen zijn nodig voor software

-.n formatie voor toezicht en beheer van de blijvend te bewaren digitale documenten. Voor
3eemster betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van. van €77.634 in 2020
raar € 89.430 in 2021. Door het late moment van indiening, was het niet meer mogelijk om de
rudgetaanpassingen mee te nemen in de kaderbrief 2021.

)uuzame archivering van het digitale documentenbeheer is naast het beheer van het
rapieren archief een wettelijke verplichting. Dit is een cumulatie van kosten en daarom is de
rerhoogde gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk. Ook heeft de raad in haar zienswijze op de
cegroting 2020 (brief aan het Waterlands Archief kenmerk 1483181) indertijd haar zorgen geuit
¡ver de smalle marges in de begroting en de beperkte financiële armslag als gevolg hiervan.
)e begroting 2021 geeft door verhoging van de gemeentelijke bijdrage meer armslag voor het
/Vaterlands Archief voor het uitoefenen van haar taken. Voorgesteld wordt om een positieve
zienswiize af te qeven. Daarnaast worden de iaarstukken 2019 ter kennisname aangeboden.

Onderwerp:
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2021 en aanbieden jaarstukken 2019 en concept

brief zienswijze op ontwerpprogrammabegroting 2021 Waterlands Archief
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Middenbeemster, 2 ã i'4El 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Het Waterlands Archief staat voor digitale uitdagingen waarvan het duuzaam beheer van
archief in een digitale archiefbewaarplaats (e-depot) de belangrijkste is. Dit is het gevolg van
de omslag van het werken met papier naar het digitale werken door de bij het Waterlands
Archief aangesloten gemeenten. Digitaal archiveren en beheren is daar het logische vervolg
van. Digitaal archief moet net als papieren archief in 'goede, geordende en toegankelijke
staat'worden aangeleverd en vervolgens minstens honderd jaar raadpleegbaar blijven. Dat is
een wettelijke verplichting. Daarvoor is naast de benodigde software, formatie nodig voor een
toezichthouder en een beheerder. Vanaf 2021 wordt het e-depot structureel in beheer
genomen bij het Waterlands Archief. Het beheren van digitaal archief is een activiteit die
naast het bestaande beheer van papieren archieven komt. Er treedt dus een cumulatie van
kosten op. Het voorstel aan de raad van de aangesloten gemeenten bij het Waterlands
Archief is om de eigen bijdrage per inwoner te verhogen van € 6,22 naar € 7,35 om hiermee
de kosten voor het in gebruik nemen van het e-depot- structureelte dekken. Voor Beemster
betekent dat vanaf 2021 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 1 1.796 per jaar.
De nieuwe gemeentelijke bijdrage wordt € 89.430 (Was €77.634).Door het late moment van
indiening, was het niet meer mogelijk om de budgetaanpassingen mee te nemen in de
kaderbrief 2021.

Oplossi ngsrichtingen :

Vanwege de toenemende digitale dienstverlening is het belang van digitaal
documentenbeheer groot. ln de komende jaren zullen de bouwdossiers gedigitaliseerd en
worden opgeslagen in het e-depot. Vandaaruit kunnen de dossiers openbaar worden
ontsloten voor bijv. hulpverlening en het omgevingsloket.
De raad heeft daarnaast vorig jaar in haar zienswijze op de begroting 2020 (brief aan het
Waterlands Archief kenmerk 1483181) haar zorgen geuit over de smalle marges in de
begroting en de beperkte financiële armslag als gevolg hiervan. De begroting 2021 geeft door
verhoging van de gemeentelijke bijdrage meer armslag voor het Waterlands Archief voor het
uitoefenen van haar taken. Het voorstel aan de raad is daarom om een positieve zienswijze
af te geven en de dekking van de verhoogde gemeentelijke bijdrage met € 11.796 met een
beg roti n g swijzig i n g'te verwerken i n de prog rammabeg roting 2021 -2024 .

Het voorstel aan de raad is ook om de jaarstukken 2019 ter kennisgeving aan te nemen en
om een brief te zenden aan het Dagelijks Bestuur van het Waterlands Archief waarin de
zienswijze van de raad over de ontwerpprogrammabegroting 2021 van het Waterlands
Archief is weergegeven.
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Meetbare doelstellingen :

ln de ontwerpprogrammabegroting worden jaarlijks de reguliere taken en doelstellingen
benoemd.

Financiële consequenties/risico's :

å#ir:Uf,ÍjlT', met een nadetis resuttaat van € 73.000. Er was 
""n 

,."rult"at van €
60.000 negatief begroot (voor bestemming). Het nadelige saldo wordt voor het grootste
gedeelte verklaard door een overschrijding in de personeelskosten (€ 65.000) door indexering
en een éénmalige CAO-uitkering. Conform de afspraken die gemaakt zijn bij de vaststelling
van de jaarrekenin g 2017 wordt het negatieve saldo ISW in mindering gebracht op de reserve
digitalisering bouwvergunningen. Voor het digitaliseren van bouwvergunningen werd een
bedrag van € 54.000 uitgegeven, dit is onttrokken aan de reserve digitalisering
bouwvergunningen. Het resterende negatieve saldo van € 19.000 is in mindering gebracht op
de algemene reserve. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring
van de externe accountant (Kaaphoorn Audit &Assurance) De jaarrekening geeft verder geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Begroting 2021
De totale begroting van het Waterlands Archief voor het jaar 2021 bedraagt € 1.678.000.
Door de hiervoor geschetste situatie stijgt de bijdrage van de gemeente Beemster met
€ 11.796 naar € 89.430. Deze verhoging past niet binnen de nog vast te stellen begroting van
Beemster. Voorgesteld wordt om deze verhoging te verwerken in de programmabegroting
2021-2024 ten laste van de algemene middelen.

Gommunicatie:
Het dagelijks bestuur van het Waterlands Archief een brief (met kenmerk 151 1570) te sturen
waarin de zienswijze van de gemeenteraad Purmerend over de concept-
ontwe rpprog ra mma beg r oting 2021 wordt gegeven.

Relatie met fusie:
Als gevolg van de fusie zal vanaf 2022 de gemeentelijke bijdrage van Beemster onderdeel

worden van de begroting van de nieuwe gemeente. De gemeentelijke bijdrage van

Purmerend zal vanaf dat jaar verhoogd worden met €89.430.

Monitoring/eval uatie:
Het bestuur van het Waterlands Archief legt jaarlijks aan deelnemende gemeenten
verantwoording af in de jaarstukken en het verslag van de accountant.
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Voorstel:

1. Een positieve zienswijze af te geven over de Ontwerpprogrammabegroting 2021.
2. ln te stemmen met de concept brief aan het bestuur van het Waterlands Archief met

kenmerk1511570 waarin de zienswijze van de raad over de
ontwerpprogrammabegroting 2021 van het Waterlands Archief is weergegeven.

3. De structurele verhoging van de kosten van de gemeentelijke bijdrage van €11.796
door middelvan een begrotingswijziging te ven¡verken in de programmabegroting
2021-2024.

4. De jaarstukken 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

emeester en wethouders van

J.C. We e
gemeentesecretaris

Bijlage(n):
- Raadsvoorstel zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2021 Waterlands Archief
- Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van het Waterlands Archief met kenmerk

15115710 zienswijze raad ontwerpprogrammabegroting 202l Walerlands Archief
- Aanbieding jaarstukken 2019 en begroting Waterlands Archief.
- Begroting2021 WaterlandsArchief
- Begrotingswijziging
- Controleverklaring was getekend

' H.C. Heerschop
burgemeester
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020,

BESLUIT

1. Een positieve zienswijze te geven over de ontwerp-programmabegroting 2021 van het
Waterlands Archief.

2. Stemt in met de concept brief aan het bestuur van het Waterlands Archief met kenmerk
1511570 waarin de zienswijze van de raad over de ontwerp-programmabegroting 2021

van het Waterlands Archief is weergegeven.

3. De structurele verhoging van de kosten van de gemeentelijke bijdrage van € 11.796 door
middel van een begrotingswijziging te venuerken in de programmabegroting 2021-2024.

4. De jaarstukken 2019 zijn voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 23 iuni2O20

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier



Dagelijks bestuur Waterlands Archief
WielingenstraalTS
1441 ZN Purmerend

onderwerp
Zienswijze ontwerpprog rammabegroting 2021

Geacht bestuur,

Op 28 april2020 ontvingen wij de ontwerpprogrammabegroting 2021 voor het Waterlands
Archief.'U stelt ons in de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen

Wij hebben kennis genomen van de ontwerpprogrammabegroting ZnZt voorhet Waterlands
Archief en hebben vastgesteld dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner
van € 6,22 naar € 7,35, onvermijdelijk is vanwege de wettelijke ve¡plichting van een digitale
bewaarplaats (e-depot). Wij merken op dat u onze'opmerkingen van vorig jaar omtrent de
smalle marges in de begroting en de beperkte financiële armslag als gevolg daarvan in acht
heeft genomen in deze bijgestelde begroting. l

':i

een positieve

Hoogachtend,
ouders van Beemster.

uw brief van
28 april2020

uw kenmerk
1515222

ons kenmerk
1511570

datum
23 juni 2020

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

H.C. Heerschop
burgemeester

bijlage(n): Geen


