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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2013 van het Streekarchief Rijnlands
Midden
2. in te stemmen met de begroting 2014 van het Streekarchief Rijnlands Midden
3. in te stemmen met de meerjarenbegroting 2014-2017 van het Streekarchief
Rijnlands Midden
4. geen zienswijze in te dienen bij de archiefcommissie.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester
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Toelichting
Probleemstelling
De archiefcommissie Groene Hart Archieven vraagt in haar brief aan de raad van de
gemeente Nieuwkoop (registratienummer G13.0752) dat mocht de raad reactie willen
geven op de ontwerpbegroting zij haar zienswijze voor 3 juli 2013 kenbaar maakt.

Inleiding
De gemeente Nieuwkoop neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling van het
streekarchief Rijnlands Midden. In het kader daarvan heeft de gemeente Nieuwkoop de
begrotingswijziging 2013 en de ontwerp begroting 2014 ontvangen. Op 11 april 2013
heeft de archiefcommissie deze documenten behandeld. De aanvullingen zijn verwerkt.
Conform artikel 9 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling is de ontwerpbegroting ter
reactie aan de raad van de gemeente Nieuwkoop verzonden. De archiefcommissie is van
plan om de begrotingswijziging 2013 en de ontwerpbegroting 2014 op 3 juli 2013 vast te
stellen.

Kader / Eerdere besluiten

Beoogd effect
 Deelname gemeenschappelijke regeling: Het beheer van het “documentair
erfgoed” van de gemeente is gewaarborgd en toegankelijk gemaakt voor de
burgers.
 Deelname gemeenschappelijke regeling: Voldoen aan de archiefwet, waarbij
informatie ouder dan 20 jaar overgedragen is en waarbij de archiefbewaarplaats
voldoet aan de wettelijke eisen.
 Begroting: Beheersen financiën gemeenschappelijke regeling

Voorgestelde besluiten / Argumenten:
In onze meerjarenbegroting is voor het Streekarchief een bedrag van € 91.000,gereserveerd.
De begrotingswijziging van het Streekarchief laat voor 2013 een bedrag zien € 95.114,-.
Dit is hoger dan begroot en heeft te maken met stijging van salarislasten van 2x 1% die
niet meegenomen waren in de begroting.
De begroting van 2014 laat een totaal bedrag zien van € 86.981,-. Dit bedrag is lager dan
begroot door de aankomende fusie van de gemeentes Alphen aan den Rijn, Boskoop en
Rijnwoude. Ook voor de periode 2015 en verder blijft de begroting binnen de
gereserveerde € 91.000,-.
Kanttekeningen:
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Risico’s / Beheersmaatregelen
In de archiefcommissie geeft de gemeente Nieuwkoop steeds nadrukkelijk aan, binnen
de geplande budgetten te willen blijven
Financiële / Personele / Juridische consequenties
De financiële consequenties waren al voorzien en zijn opgenomen in de gemeentelijke
meerjarenbegroting. Er zijn geen personele of juridische consequenties.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Begrotingswijziging 2013, Ontwerp-begroting Streekarchief Rijnlands Midden 2014 en
Meerjarenbegroting 2014-2017

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing, dit voorstel gaat rechtstreeks naar de besluitvormende
raadsvergadering van 20 juni 2013.
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