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Onderwerp : Jaarrekening 2016 ECAL en begroting 2018 ECAL

Voorgestelde beslissing
1. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van het ECAL ter kennisgeving aannemen.
2. Via de Cie. MO aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen 

met de jaarrekening 2016.
3. Via de Cie. MO aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van het ECAL meegeven in te stemmen 

met de begroting 2018. 

Aanleiding
Op 2017 hebben wij de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van het ECAL ontvangen. 

Het ECAL voert voor de deelnemende gemeenten twee taken uit. De archieftaak (wettelijk) omvat het 
onderhouden en beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten. De publiekstaak (niet-
wettelijk) omvat het ontsluiten van archiefbescheiden in de breedste zin van het woord. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van het ECAL en kan hierop invloed 

uitoefenen door zijn gevoelen mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
 Het ECAL kan overeenkomstig de archiefwet taken uitvoeren op het gebied van het beheren van de 

archiefbescheiden van de Achterhoekse gemeenten.
 Het ECAL kan een publieksfunctie uitvoeren door het doen van onderzoek en publicaties en het 

bieden van culturele informatie aan inwoners. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
De jaarrekening en de begroting voldoen aan de gestelde eisen, conform de GR.

De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer in hoeverre het ECAL erin is geslaagd de doelstellingen 
vanuit de begroting te realiseren. De begroting geeft weer wat het ECAL wil realiseren in het 
komende jaar. 

2.1 Het jaar 2016 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 35.145.
Het resultaat voor bestemming betreft een tekort van € 35.145.Uit de bestemmingsreserve 
Klimaatbeheersing wordt € 3.955 onttrokken en uit de bestemmingsreserve streektaal wordt € 3.674 
onttrokken. 
Het resultaat na onttrekking uit de bestemmingsreserves is dan minus € 27.516. Het bestuur stelt 
voor om dit te dekken ten laste van de algemene reserve.

2.2 In 2015 heeft het ECAL ingezet op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen, beheren  
en behouden van archieven en collecties.
Door professionals en vrijwilligers wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de voorraad van 
archieven en collecties.

2.3 Er zijn allerhande activiteiten georganiseerd om invulling te geven aan de streekeigen taken.
Rondleidingen, lezingen en cursussen dragen bij aan de doelstelling om inwoners meer kennis te 
laten maken met de streekarchieven.

1.
3.1 De bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek blijft gelijk aan die van 2017. 

De bijdragen van de acht Wgr gemeenten zijn gebaseerd op het aantal meters archief dat deze 
gemeenten hebben overgedragen aan het Erfgoedcentrum. Deze bijdrage is voor de jaren 2015-
2018 vastgezet. Voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent dit dat de bijdrage in 2018 € 153.102 
blijft. Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2019-2022 zal eind 2017 een nieuwe meting worden 
gedaan ten behoeve van de bijdragen.



Kosten, baten, dekking

Het resultaat in de jaarrekening 2016  bedraagt  € 35.145,- negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene 
reserve van het ECAL. 

De gemeentelijke bijdrage voor 2018 blijft gelijk aan de bijdrage voor 2017. De gemeentelijke bijdrage voor 
Oude IJsselstreek in 2018 is € 153.102,=. Het bedrag van € 153.102 wordt opgenomen in de begroting 
2018. 

Hiervoor is dekking in de begroting aanwezig. Deze afspraak valt binnen de regionaal afgesproken marges 
voor gemeenschappelijke regelingen. 

In 2018 zet het ECAL ook in op het realiseren van haar doelstellingen binnen de archieftaak en de 
publiekstaak. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage. 

De begroting wordt behandeld en vastgesteld in de AB-vergadering van. 

Uitvoering

Planning
 Collegevoorstel in college op 16 mei 2017
 Raadsvoorstel in Cie. MO op 08 juni 2017
 Vaststellen beide stukken in Algemeen Bestuursvergadering ECAL op.
 Raadsvoorstel in raad op 29 juni 2017



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2017

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


