VERSLAG
Algemeen Bestuur

Datum:
27 juni 2019
Tijd:
16.00 uur
Locatie:
Regionaal Archief Rivierenland te Tiel
DMS nummer:
Aanwezig:

Afwezig:

Notulist:

de heer J. de Boer, gemeente Buren (voorzitter)
mevrouw E. Kok-Majewska (secretaris)
de heer H. van Kooten, gemeente Maasdriel
mevrouw M. Wichgers, gemeente Culemborg
de heer C.A.H. Zondag, gemeente Zaltbommel
de heer R. van der Schee, RAR
de heer T. van Maanen, gemeente West Betuwe,
de heer J. Kottelenberg, gemeente Neder-Betuwe
de heer F. Groen, gemeente Tiel
mevrouw J. Jansen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.40 uur.
2. Vaststellen verslag 29 november 2018
Het AB verslag van 29 november 2018 wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd
en vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Vastellen Jaarverslag en Jaarrekening
In de voorafgaande BOV-vergadering van 27 juni 2019 is de Jaarrekening 2018 toegelicht en
besproken.
Naar aanleiding daarvan wordt de Jaarrekening 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

5. Vaststellen Begroting 2020
Mevrouw Wichgers geeft aan dat de nieuwe wettelijk taak “e-depot” leidt tot een verhoging
van de inwonersbijdrage. De verhoging ligt nu bij de gemeente. Gemeente Culemborg
verzoekt daarom dat deel waarvoor de gemeente niet gecompenseerd wordt door
rijksoverheid voor te leggen aan het AB voor interne bezuinigingen bij het RAR.
De heer Zondag wil in dat geval een extra stemverklaring afleggen: namelijk dat het
voorgestelde onderzoek naar de interne bezuinigen niet ten kosten mag gaan van de
kwaliteit van de dienstverlening van het RAR. RAR doet uitstekend werk voor de gemeenten
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en dat moeten we zo houden.
De voorzitter stelt voor het bedrag voor het e-depot zo te houden.
Algemeen Bestuur stelt de begroting 2020 vast.
Het Algemeen Bestuur geeft een positief advies af inzake de 1ste wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland.
Tevens is besloten om de vastgestelde begroting 2019 niet tussentijds aan te passen
(Eventuele teruggave aan de gemeenten vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening
2019. Begroting 2020 wordt wel gewijzigd. Dit gebeurt in het voorjaar van 2020, tegelijk met
het vaststellen van de jaarrekening 2019 het jaarverslag 2019 en de begroting). In de
voorafgaande BOV vergadering van 27 juni 2019 is de Begroting 2019 toegelicht en
uitgebreid besproken.
Naar aanleiding daarvan en met toevoeging zoals hierboven wordt de Begroting 2019
goedgekeurd en vastgesteld.
6. Rondvraag en Sluiting
Met dank voor het mooie kwartetspel wordt er verder geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 16.05 uur onder dankzegging de
vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2019.

J. de Boer
Voorzitter

E. Kok-Majewska
Secretaris
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