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Voorstel / besluit:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR-RHCA
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR-RHCA kan meebewegen
met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van de GR-RHCA.
Inleiding
In 2018 is door de raden besloten gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar
lichaam is ingesteld te verzoeken om jaarlijks uiterlijk 15 december een kadernota met financiële
en beleidskaders aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 1 maart een zienswijze
kunnen afgeven.
De doelstelling van de GR-RHCA is een deskundige partner die conform zijn wettelijke opdracht
informatie langdurig betrouwbaar en toegankelijk houdt omwille van bedrijfsvoering,
bewijsvoering, onderzoek en democratische controle.
Ten opzichte van de voorgaande jaren (2020 en 2021) wordt de beleidslijn grotendeels
bestendigd. De begroting 2022 zal dan waarschijnlijk ook geen grote verschillen laten zien ten
opzichte van die van 2021 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting.
De verwachting ten aanzien van 2023-2025 is dat er een wijziging van de Archiefwet op komst is,
waardoor de overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van 20 jaar naar
10 jaar. Dit zal de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot extra inzet door versnelde
overbrengingen van archief van de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief.
Beoogd effect
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de beleidsmatige en financiële kaders, zoals
genoemd in de kadernota 2022 van de GR-RHCA kenbaar te maken.
Argumenten.
1a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR-RHCA kan meebewegen met
de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan
De afspraak is dat gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage elk jaar kunnen
indexeren en zodoende de gemeentelijke bijdrage elk jaar omhoog gaat. In het licht van de
opgaven waar gemeenten voor staan, is dit wellicht niet langer houdbaar. Wij gaan dan ook
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graag het gesprek met u aan over de vraag hoe we de kosten van de belangrijke, overwegend
wettelijke taken die u vervult in relatie kunnen brengen met de financiële positie van gemeenten.
2. Het college wordt gevraagd ervoor zorgen dat deze zienswijze bij het DB terecht komt, zodat
het DB een reactie erop kan voorbereiden die in het AB besproken zal worden.
Kanttekeningen
-Financiële gevolgen
De kadernota heeft geen directe financiële gevolgen voor de gemeente, aangezien deze binnen
de in de begroting van de gemeente opgenomen bedragen vallen.
De verhoging ten opzichte van 2021 is: € 6.305,--. (2021 € 224.686 en 2022 € 230.991).
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
Communicatie
-Uitvoering
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de GR-RHCA. Het dagelijks
bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijze en legt deze voor aan het algemeen
bestuur voor haar vergadering in juli. In deze vergadering worden o.a. de kadernota, begroting en
jaarstukken definitief vastgesteld.
Monitoring/Evaluatie
Heerhugowaard heeft een voorstel gedaan tot verhoging van de bijdrage van 5 cent per inwoner
dit in verband met de uitbreiding van inspectietaken. In plaats van onttrekking van € 24.000 uit de
bestemmingsreserve Digitalisering zoals werd benoemd in de kadernota 2021.
Hiervan is kennisgenomen en rekening gehouden met het opstellen van de begroting van 2021.
Daarbij is er het streven om de begroting van 2023 sluitend te krijgen. Dit is vastgesteld in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 november 2020. Kadernota van 2022 geeft aan
dat deze onttrekking van € 24.000 niet zo noodzakelijk is als eerder verwacht.
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Titel/Onderwerp
Kadernota inzake begroting 2022 RHCA
Begeleidende brief kadernota 2022

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 9 februari 2021
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 9 februari 2021;
De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b. de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) en de notitie informatievoorziening
gemeenschappelijke regelingen.
besluit
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR-RHCA
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR-RHCA kan meebewegen
met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van de GR-RHCA.

Heerhugowaard, 16 februari 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

