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ontwerp-begroting Streekarchief Rijnlands Midden 2009

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 van het Streekarchief Rijnlands
Midden.
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester
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Toelichting
Inleiding
Op 16 september 2008 heeft het Streekarchief Rijnlands Midden de raad van de
gemeente Nieuwkoop een brief gestuurd, met het verzoek in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2009. Dit voorstel is conform de Meerjarenbegroting 2009-2012 en
volgens de systematiek zoals deze is afgesproken, namelijk op basis van
personeelskosten (afgeleid van inwonertal) en materiële kosten (afgeleid van het aantal
in beheer zijnde strekkende meters archief).
Beoogd effect
• Het beheer van het “documentair erfgoed” van de gemeente is gewaarborgd en
toegankelijk gemaakt voor de burgers.
• Voldoen aan de archiefwet, waarbij informatie ouder dan 20 jaar overgedragen is
en waarbij de archiefbewaarplaats voldoet aan de wettelijke eisen

Argumenten:
1.1 Het begrote bedrag van €71.444,- is opgenomen in de begroting van 2009
Kanttekeningen:
Er zijn ontwikkelingen gaande, waarbij het lijkt dat de beheerkosten van het streekarchief
in de toekomst zullen toenemen.
Deze ontwikkelingen zijn de volgende:
• in de loop van 2009 zal vanuit de gemeente een overdracht van ongeveer 200
meter archief plaatsvinden. Het betreft hier het te bewaren deel van het archief
bouwvergunningen en secretarie-archief van de voormalige gemeentes en
mogelijk een versnelde overdracht van het Milieu-archief. Zoals nu de berekening
is zal dit op jaarbasis een toename van de kosten van ongeveer € 8000,- geven.
• De huisvesting van het Groene Hart Streekarchief laat te wensen over. Er is
ruimtegebrek ontstaan, het gebouw is niet goed toegankelijk voor het publiek en
voldoet niet aan alle wettelijke eisen. Er zijn plannen om samen met
Streekarchief Gouda een depotgebouw voor de back-office te realiseren, waarin
tevens het museum van Gouda en het archeologische depot van Gouda zal
worden gehuisvest. Daarnaast zal in Alphen aan den Rijn onderzocht worden of
de front-office ondergebracht kan worden in een Cultuurgebouw, waar tevens de
streekmuziekschool en de bibliotheek een plaats krijgen.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in “de markt”. Professionele bedrijven bieden
archiefbewaarplaatsen tegen scherpe tarieven aan. Mogelijk dat in de toekomst deze
ontwikkeling ook interessant voor de gemeente Nieuwkoop kan zijn.
Communicatie
Indien de raad akkoord gaat met het voorstel is geen verdere communicatie nodig.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
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Begroting 2009, Meerjarenbegroting 2009-2012 Streekarchief Rijnlands Midden

Advies meningsvormende raad
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