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Onderwerp
Jaarrekening 2019, begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Beslispunten
1. Een positieve reactie in te dienen op de jaarrekening 2019 van het Regionaal Archief Rivierenland,
inhoudende dat het batig saldo van € 24.000,-- toegevoegd wordt aan de algemene reserve van het
RAR en dat € 113.000,-- terugbetaald wordt aan de deelnemers.
2. Een positieve zienswijze in te dienen over de begroting 2021 van het Regionaal Archief
Rivierenland.
3. Een positieve reactie in te dienen over de begrotingswijziging 2020 van het Regionaal Archief
Rivierenland.
Inleiding
Het Regionaal Archief Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling die de volgende doelstellingen
heeft:
 Zorg voor en beheer van de in de archiefbewaarplaats aanwezige archiefbescheiden van
deelnemers
 Toezicht op het beheer van archiefbescheiden door deelnemers
 Zorg voor archiefstukken van derden die zijn ondergebracht bij het RAR
 Het stimuleren van lokale en regionale geschiedbeoefening door het beheren en bewaren van
collecties van relevant bronnenmateriaal
Taakgebieden van het RAR zijn dan ook de ontsluiting van papieren erfgoed, digitale ontwikkeling,
inspectie en dienstverlening.
Het beleidsplan 2019-2021 staat in het teken van e-depot, erfgoed, externe dienstverlening, expertise
en efficiëntie. Het RAR zet dan ook vol in op digitalisering en op digitale toegankelijkheid van cultureel
erfgoed. De inrichting van het e-depot en dienstverlening vormen hier een belangrijke component van.
Ook voor de komende jaren. Het RAR adviseert gemeenten op het gebied van digitale vraagstukken en
draagt hiermee bij aan de gemeentelijke ontwikkelingen.
De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van het Regionaal Archief Rivierenland is door het
Dagelijks Bestuur (DB) voorlopig vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2020. Beide financiële
stukken worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 2 juli 2020. Door
een zienswijze in te dienen kunt u het AB laten weten wat u van de conceptjaarrekening en
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conceptbegroting vindt. Het AB betrekt uw zienswijze bij het besluit om de financiële stukken vast te
stellen.
Besluitgeschiedenis
Niet van toepassing
Beoogd effect
Dat het Algemeen Bestuur uw zienswijzen betrekt bij het vaststellen van de jaarrekening en de
begroting.
Argumenten
Door een positieve reactie in te dienen op de conceptjaarrekening 2019 gaat de gemeenteraad
akkoord met:
 Het toevoegen van € 24.122,-- euro aan de algemene reserve
 het uitkeren van een bedrag van € 113.297,-- aan de deelnemende gemeenten na rato van het
aantal inwoners. Voor West Betuwe komt dit neer op een bedrag van € 25.684,-- welke bestemd is
voor het boekjaar 2020.
 De jaarrekening heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen door
accountantskantoor FSV, wat wil zeggen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
grootte en samenstelling van het vermogen van het RAR per 31 december 2019 en het resultaat
over 2019. Voor de rechtmatigheid is door de accountant tevens een goedkeurend oordeel
gegeven.
Door een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 gaat de gemeenteraad
akkoord met:
1. De stijging in salariskosten en prijsstijgingen zoals die binnen de begroting zijn opgenomen.
Deze prijsstijgingen komen overeen met de richtlijnen zoals de regio die hanteert.
2. Door aansluiting van de voormalige gemeente Lingewaal als gevolg van de fusie van de
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal naar gemeente West Betuwe, daalt de
inwonerbijdrage voor de gemeenten. Ondanks een indexering van de kosten daalt de
inwonerbijdrage van € 11,08 (2020) naar € 10,80 (2021). De bijdrage voor 2021 voor gemeente
West Betuwe komt uit op een bedrag van € 547.003,--.
3. Het intern opvangen van mogelijke incidentele lasten voor e-depot dienstverlening. In de
programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is nieuw beleid opgenomen,
namelijk e-depot dienstverlening. Met betrekking tot het e-depot zijn de structurele lasten in de
begroting en meerjarenramingen reeds opgenomen. De incidentele lasten die op kunnen
treden, worden intern opgevangen door gebruik te maken van de Reserve uitbreiding depot. De
uitbreiding van het depot is namelijk volledig afgerond. De naamstelling van deze reserve zal
gewijzigd worden van Reserve uitbreiding depot naar Reserve e-depot.
Door positief te reageren op de begrotingswijziging 2020 gaat de gemeenteraad akkoord met het
bijstellen van de inwonersbijdrage van € 11,08 naar € 10,65 per inwoner.
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Deze begrotingswijziging betreft voornamelijk de (financiële) invlechting van de inbreng van Lingewaal
in deze gemeenschappelijke regeling.
De geactualiseerde begroting 2020 gaat uit van een bijdrage van € 537.903 voor West Betuwe.
Doordat nu in de gemeentelijke begroting wordt uitgegaan van een bijdrage van € 561.324,-- is er
sprake van een structureel voordeel vanaf 2020 van € 23.421,--.
Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de inbreng van Lingewaal door RAR in eerste instantie op de
oude inwonerbijdrage is gebaseerd.
De geactualiseerde inwonersbijdrage valt lager uit doordat de kosten nu over meer inwoners verdeeld
wordt en de deelnemers nu dus profiteren van het efficiëncyvoordeel.
Het voordeel zal worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2020.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Duurzaamheid
Niet van toepassing
Financiën
De begrote bijdrage per inwoner voor 2021 komt op € 10,80. Deze daling van 2,54% ten opzichte van
2020 is voornamelijk het gevolg van een hoger inwoneraantal door een gemeentelijke herindeling,
welke destijds nog niet in de begroting was verwerkt.
Gemeente West Betuwe zal in 2021 € 547.003,-- gaan bijdragen. Dit is een stijging van € 9.100,-- ten
opzichte van de gewijzigde bijdrage voor 2020. Deze stijging komt ten laste van de stelpost
Prijsstijgingen 2021. Een en ander zal worden verwerkt in de primitieve begroting 2021 van West
Betuwe
Uitvoering
De reactie van de gemeenteraad op de jaarrekening 2019 en de begrotingswijziging 2020 aanbieden
aan het Algemeen Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland d.d. 2 juli 2020, alsmede de zienswijze
op de begroting 2021.
Planning
Niet van toepassing
Evaluatie
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
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Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving

Soort risico

Kans

Effect

Beheersingsmaatregel

Algemeen Bestuur
gaat niet akkoord met
de jaarrekening en
de begroting

Bestuurlijk

Laag

Vertraging
besluitvorming
financiële
stukken
waardoor de
deadline niet
gehaald wordt

Conceptstukken helder
en accuraat ter
beschikking stellen aan
het Algemeen Bestuur

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020,
besluit:
1. een positieve reactie in te dienen op de jaarrekening 2019 van het Regionaal Archief Rivierenland,
inhoudende dat het batig saldo van € 24.000,-- toegevoegd wordt aan de algemene reserve van het
RAR en dat € 113.000,-- terugbetaald wordt aan de deelnemers;
2. een positieve zienswijze in te dienen over de begroting 2021 van het Regionaal Archief
Rivierenland;
3. een positieve reactie in te dienen over de begrotingswijziging 2020 van het Regionaal Archief
Rivierenland.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 18 juni 2020, nummer 2020/065,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

