
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 7 
12ini02374 
 
1. Onderwerp: 
 

Jaarstukken 2011 en begroting 2013 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 
(ECAL) 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

25 oktober / 9e cyclus 2012 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek   

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Het erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL) is een feit sinds juli 2011 (fusie 
Achterhoeks Archief en Staring Instituut). Het ECAL heeft de jaarrekening en 
jaarstukken 2011 en de begroting 2013 ingediend. De gemeenteraad mag hier 
zijn zienswijze op geven. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Jaarstukken 2011 
Begroting 2013 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Neen 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Neen 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

Inge Waarlo, tel.: 0315 – 292 412; e-mail: i.waarlo@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 25 oktober 2012  

 

Bundelnummer : 7  
 

12int00810 
 
 
 

 
Onderwerp  : jaarstukken 2011 en begroting 2013 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennis nemen van het jaarverslag 2011 van het Erfgoedcentrum (ECAL) 
2. De jaarrekening 2011 van het Erfgoedcentrum (ECAL) vaststellen 
3. Het ECAL voor 2013 – in afwijking op de ingediende begroting - een bijdrage voor de archieftaak toekennen 

van € 111.246,- 
4. Het ECAL voor 2013 – in afwijking op de ingediende begroting – een bijdrage voor de publiekstaak toekennen 

van € 33.488,- (De bedragen corresponderen met de begroting 2013-2016). 
5. Het bestuur van het ECAL de suggestie meegeven om de meterbijdrage te laten vervallen en de archieftaken 

volledig via een inwonerbijdrage te berekenen 
6. Het bestuur van het ECAL wijzen op de vorm- en procesvereisten voor de financiële documenten 
 
 
Aanleiding 
Op 25 mei 2012 hebben wij de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van het Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers (ECAL) ontvangen. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert voor de gemeenten twee 
taken uit. De archieftaak (wettelijk) omvat het onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de 
deelnemende gemeenten met de gemeentelijke archiefdiensten als doelgroep (voorheen bij Regio 
Achterhoek). De publiekstaak (niet-wettelijk) omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin 
van het woord met de inwoners en bezoekers als doelgroep (voorheen bij Regio Achterhoek én bij Staring 
Instituut). Het erfgoedcentrum ontvangt voor haar taken financiële bijdragen van de 8 Achterhoekse 
gemeenten via een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Bij realisatie van het erfgoedcentrum in juli 2011 is 
door de deelnemende gemeenten een financiële taakstelling van 10% op het totaalbudget opgelegd.  
Omdat de jaarstukken en de begroting pas eind mei zijn ingediend, konden deze niet meegenomen worden 
met de behandeling van de overige gemeenschappelijke regelingen in de raadsrotonde van 7 juni 2012. 
 
Jaarrekening en jaarverslag 2011  
2011 was het oprichtingsjaar van het Erfgoedcentrum (juli 2011). Het was een complex financieel jaar in 
verband met ontvlechtingen en samenvoegingen van het voormalige Achterhoeks Archief en het Staring 
Instituut. Het in goede banen leiden van zo’n proces vergt specifieke juridische, financiële en logistieke 
kennis die nog niet op alle terreinen op sterkte is binnen het ECAL. De bijdrage (archieftaken + 
publiekstaken) van Oude IJsselstreek bedroeg € 146.282,-. De jaarrekening 2011 is voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring.  
 
Begroting 2013 
De gemeentelijke bijdragen voor 2013 zijn aanzienlijk hoger dan 2012. Voor Oude IJsselstreek gaat het om 
een totale gevraagde bijdrage van € 161.100,-. Met de deelnemende gemeenten is op 21 augustus een 
ambtelijk overleg geweest waarin dit is besproken. Op initiatief van gemeente Bronckhorst is kritisch naar de 
begroting 2013 gekeken. Conclusie is dat de begroting zowel qua indieningsprocedure als qua inhoud en 
opzet niet volledig correct is. Afdeling Financiën van de gemeente Bronckhorst heeft op basis hiervan een 
herberekening gemaakt van de cijfers voor alle deelnemende gemeenten, wat leidt tot een lagere bijdrage 
voor het ECAL per gemeente (grofweg bijdrage 2012+1,5% index). 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het ECAL voert overeenkomstig de Archiefwet taken uit op het gebied van het beheren en 
onderhouden van de gemeentelijke archiefbescheiden voor de gemeenten in de Achterhoek 
(doelgroep gemeenten).  

• Daarnaast vervult zij een publieksfunctie door het verzorgen van onderzoeken, publicaties en het 
bieden van culturele informatie aan inwoners (doelgroep inwoners Achterhoek en bezoekers 
Erfgoedcentrum)  



 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het jaarverslag geeft aan waar de gemeentelijke middelen binnen het Erfgoedcentrum zijn besteed 

Uit het jaarverslag blijkt dat de aandacht van het erfgoedcentrum in 2011 (logischerwijs) vooral uitging 
naar de fusie, reorganisatie, verhuizing, herinrichting en de opening. Ondanks deze fusie- en 
verhuisbeslommeringen heeft het ECAL de reguliere taken naar behoren kunnen uitvoeren. Er is onder 
andere een nieuwe website gelanceerd, er is PR aandacht verkregen en er zijn rondleidingen gegeven 
door het nieuwe gebouw.  

 
2.1 De bijdrage aan het Achterhoek Archief en het Staring Instituut is conform de begroting 2011 
 
3.1 Dit bedrag komt overeen met de herziene (gemeentelijke) berekening en sluit aan bij de  

bezuinigingstaakstelling die het Erfgoedcentrum bij de samenvoeging is opgelegd.  
Het ECAL baseert de wettelijke bijdrage voor 2013 op een toename van het aantal meters archief bij alle 
gemeenten met een vaste meterprijs en komt daarmee met een hogere bijdrage die vooral ingezet wordt 
voor de (niet-wettelijke) publiekstaak. Het ECAL had voor de verwerking en toename van de meters aan 
horen te geven welke formatie bij deze meters hoort (herberekening meterprijs). Toename van meters 
hoeft niet per definitie toename van werkzaamheden en lasten te betekenen. Herberekening door de 
afdeling financiën van de gemeente Bronckhorst op deze aandachtspunten leidt daarmee voor Oude 
IJsselstreek tot een bedrag van € 111.246,- voor het wettelijke deel.  

 
4.1 Dit bedrag komt overeen met de herziene (gemeentelijke) berekening en sluit aan bij de  

bezuinigingstaakstelling die het Erfgoedcentrum bij de samenvoeging is opgelegd.  
Naast de wettelijke archieftaken voert het Erfgoedcentrum ook de zogenaamde publiekstaken 
(ontsluiting documenten) uit. Omdat een deel van de publiekstaken in de begroting van het ECAL onder 
de (wettelijke) archieftaken is opgenomen – wat niet correct is – heeft afdeling financiën van gemeente 
Bronckhorst een herberekening gemaakt op basis van de juiste verdeling wettelijke taken versus 
publiekstaken. Het bedrag voor de publiekstaken komt dan uit op € 33.488,- 

 
5.1 Diverse ontwikkelingen wijzen op een voorkeur van een verdeling van kosten op basis van aantallen 
inwoners 
De lasten voor het archiefdeel worden enerzijds via inwonerbijdrage en anderzijds via een bedrag per meter 
archief bepaald. Een aanzienlijk deel van de lasten voor archiefzaken loopt al via de inwonerbijdrage. Door 
diverse ontwikkelingen groeit bij de gemeente de voorkeur om volledig met een inwonerbijdrage te werken:  
a. Er komt een nieuwe inspectiewet aan die ervoor gaat zorgen dat er meer taken vanuit de provinciale 
Archiefinspectie binnen het Erfgoedcentrum zelf uitgevoerd moeten worden 
b. Bij andere gemeenschappelijke regelingen wordt ook gewerkt met een inwonerbijdrage 
c. Andere archieven werken ook met een inwonerbijdrage waardoor eventuele toevoeging van andere 
archieven eenvoudiger wordt 
d. Solidariteit. Nu betaalt de gemeente met de meeste meters ook de meeste euro’s, terwijl de praktijk is dat 
de bezoeker uit gemeente A ook archiefstukken uit gemeente B en C opvraagt. Een prijs op basis van het 
totaal aantal meters verdeeld over alle deelnemende gemeente is daarmee eerlijker.  
Wij stellen voor om dit punt in te brengen bij de behandeling van de begroting in het AB van het 
Erfgoedcentrum. Het AB van het Erfgoedcentrum zal door meerdere gemeenten van deze wens/suggestie 
op de hoogte worden gesteld.  
 
6.1 De begroting 2013 en de jaarrekening 2011 voldoen niet aan de richtlijnen van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Het Erfgoedcentrum moet haar begroting en jaarrekening volgens de richtlijnen van de WGR én het BBV 
opstellen, de juiste verhouding in lasten en baten bevatten, de juiste jaartallen vermelden (in begroting en 
werkbegroting) en duidelijke informatie geven over wat de gemeente waarom waarvoor moet betalen. Alleen 
op die wijze wordt de bijdrage rechtmatig verstrekt en besteed.  
In de brief aan het Erfgoedcentrum worden deze vereisten opgenomen en wordt de opdracht verstrekt om 
de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 volgens de benoemde punten in te richten. 

 
 

Kanttekeningen 
a. De mogelijkheid bestaat dat het bestuur van het Erfgoedcentrum haar ingediende (oorspronkelijke) 

begroting ongewijzigd laat 
Met de deelnemende gemeenten is op ambtelijk niveau (21 augustus jl.) afgesproken de begroting 2013 
goed te keuren tot het niveau 2012 (uitgaande van de gezamenlijke bijdrage aan het ECAL van alle acht 
gemeenten) met eventueel een indexering. Geen van de acht gemeenten heeft extra middelen voor de 
oorspronkelijke gevraagde bijdrage 2013 van het ECAL. Daarnaast is ambtelijk ook overeenstemming over 



het feit dat de begroting niet aan de juiste voorwaarden voldoet en niet volgens de juiste procedure is 
aangeleverd en dat dit vanaf jaarrekening 2012/begroting 2014 wel moet voldoen. De vraag is of dit voorstel 
uiteindelijk ook binnen het AB zo wordt overgenomen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling 
bepaalt immers de meerderheid wat de bijdrage zal zijn, hoe die wordt opgebouwd en of het Erfgoedcentrum 
zich moet houden aan de regels. Het AB zal een definitief besluit moeten nemen in september. Mocht blijken 
dat de meerderheid instemt met de aangeboden ECALbegroting 2013, dan zullen wij extra dekking moeten 
vinden. 
 

b. De genoemde bedragen voor 2013 zijn inclusief 1,5% index 
In principe hanteert de gemeente in haar begroting 2013 de 0-lijn, dus geen indexering van de bedragen ten 
opzichte van 2012. Bij de 8 betrokken gemeenten is ambtelijk overeenstemming over het toekennen van een 
bijdrage conform de herberekening. Per gemeente verschilt de keuze om wel of geen index toe te passen. 
De herberekende bijdrage inclusief 1,5% indexering past binnen onze gemeentebegroting 2013. Indien het 
AB besluit om de gevraagde bijdragen conform de herberekening, maar exclusief de indexering vast te 
stellen, betekent dit een meevaller van ongeveer € 2.000,00 

 
Kosten, baten, dekking 
De bijdrage die Oude IJsselstreek voor het ECAL in 2013 overmaakt is (€ 111.246,- + € 33.488,-) = € 
144.734,-. Dit past binnen het geraamde bedrag ten behoeve van het Erfgoedcentrum dat is opgenomen in 
de (concept)programmabegroting 2013 (oudheidkunde) van de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Uitvoering 
Communicatie 
De zienswijze van de raad wordt schriftelijk aan het Erfgoedcentrum gemeld. 
Eind oktober/begin november wordt de begroting behandeld in het Algemeen Bestuur van het 
Erfgoedcentrum. Na vaststelling van de begroting door het AB zijn alle deelnemende gemeenten gehouden 
de vastgestelde bijdrage te betalen. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga   J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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