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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van
De leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard nemen kennis van de kaderbrief GR RHCA
2019. Deze is als bijlage bij deze brief toegevoegd.
Inleiding
In de vergadering van 22 januari 2018 van het algemeen bestuur van het RHCA is de conceptkaderbrief besproken. Het ambtelijk advies aan wethouder L. Dickhoff was om in te stemmen met
de kaderbrief.
Op 14 februari heeft het Regionaal Archief Alkmaar de kaderbrief GR RHCA begroting 2019 aan
de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten gezonden. De Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (Wgr) verlangt namelijk jaarlijks een brief van de GR-RHCA waarin de kaders voor
het volgende begrotingsjaar worden toegelicht en met deze brief heeft het RHCA zich hieraan
gehouden.
Kernboodschap
Kennis te nemen van deze kaderbrief 2019, de indexactie van 3,54% en met het hanteren van de
uitgangspunten voor 2019 bij het opstellen van de begroting voor 2019.
Overigens is er in de kaderbrief sprake van 2 verschillende bedragen per inwoner voor de
gemeente Heerhugowaard. In de eerste tabel, onderaan pagina 2, is de ontwikkeling van de
bijdragen van de gemeenten opgenomen. Daarin staat een bijdrage voor Heerhugowaard van €
3,74 per inwoner.
In de tabel op p.3 is abusievelijk een bedrag overgenomen van € 3,73 per inwoner. Het juiste
bedrag is echter € 3,74, waardoor de totale bijdrage voor Heerhugowaard voor 2019 op
€ 208.400 komt.
Consequenties
De gevolgen van de kaderbrief is dat de bijdrage van de gemeente Heerhugowaard aan de GR
RHCA in 2019 € 208.400 zal bedragen.
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Communicatie
De Raad brengen we middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief op de hoogte van de Kaderbrief
GR RHCA begroting 2019.

Vervolg
Bij de beoordeling van de begroting 2019 van het RHCA wordt de kaderbrief meegenomen.
Bijlage(n)
E201806285

Kaderbrief GR RHCA begroting 2019.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

