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Aanbieding Jaarstukken 2019 en Programmabegroting 2021

Geachte raad,

Namens het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief
(RHCA) bieden wij u conform artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA
de Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021 aan.
De stukken zijn tevens geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RHCA op 1 juli
aanstaande. Bij het opstellen van de stukken zijn de richtlijnen vanuit de Regietafel
Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord zoveel als mogelijk gevolgd.

De Programmabegroting 2021 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de richtlijnen
BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in Bijlage Ia van deze begroting. De
bijdrage per gemeente vindt u terug in Bijlage Ib.
Naar aanleiding van de door enkele gemeenten ingediende zienswijzen is er naar gestreefd om zo
snel mogelijk een structureel sluitende begroting te bereiken. Dit zal, afhankelijk van mogelijk
wijzigende omstandigheden, per 2023 het geval zijn.

Daarnaast treft u aan de Jaarstukken 2019, inclusief de controleverklaring van de accountant. Deze
luidt positief, zowel voor getrouwheid als voor rechtmatigheid. Het resultaat over 2019 bedraagt
€ 135.206 positief. Wij stellen u voor om dit positieve saldo voor € 1.907 toe te voegen aan de
algemene reserve zodat deze na dotatie de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt
(€ 66.454).
Verder stellen wij voor om € 32.353 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Egalisatie Exploitatie
Aanvullende Diensten, zodat deze na dotatie het eerder aangegeven gewenste niveau van € 150.000
bedraagt.
Er resteert dan nog een bedrag van € 100.946, waarvoor wij u vragen een keuze te maken tussen
twee mogelijkheden.
Optie 1 Terugbetaling
Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten naar rato van de inbreng in 2019 is de eerste
mogelijkheid. Terugbetaling zal dan op onderstaande wijze gebeuren:

Overzicht eventueel terug te ontvangen saldo 2019

Gemeente
Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Langedijk
Schagen
Texel
Totalen

Bijdrage
2019
972.976
130.842
155.607
243.671
208.879
100.943
208.366
121.643
202.676
59.362
2.404.965

Terug te ontvangen
saldo 2019
40.840
5.492
6.531
10.228
8.767
4.237
8.746
5.106
8.507
2.492
100.946

Optie 2 Bestemmingsreserve Gevolgen Coronavirus
Het is niet ondenkbaar dat de uitbraak van het Corona-virus leidt tot een economische crisis. Naar
aanleiding van de vorige crisis in 2008/2009 is een uitgebreid bezuinigingsprogramma doorgevoerd
waardoor het Regionaal Archief aanzienlijk in heeft moeten leveren. Indien dit wederom het geval zal
zijn, is het wellicht aan te bevelen om een buffer te hebben om de gevolgen enigszins te dempen.
Het is de verdienste van het Regionaal Archief geweest dat een positief saldo aanwezig is, mogelijk
kan dat doorwerken in de nasleep van de huidige ontwikkelingen.
Daarbij zou dan als voorwaarde opgenomen kunnen worden, dat zodra er meer duidelijkheid is over
de gevolgen van deze crisis, en er blijkt dan dat het bedrag niet (volledig) nodig is, alsnog direct
overgegaan wordt tot terugbetaling van het bedrag.

Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Paul Post
Secretaris/directeur

Bijlage 1: Concept Jaarstukken RHCA 2019
Bijlage 2: Concept Programmabegroting RHCA 2021

