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Aanbledlngsnota f aarverclag 2018

Met genoegen bieden w¡i u het ¡aarverslag orrer 2018 van het West-Brabants Archief (WBAI aan.

Het ¡aer 2018 kende twee gerichten. Enerrijds heeft het WBA veel t¡¡d en energie gestopt in

bestendl3iq van proþcten en act¡v¡te¡ten, waarmse reeds blj de oprlcht¡nt een start ic temaah. D¡t

dJn de meer regullere archlefurerkzaemheden zoals ontslultlng en dlenstverlenlng, maar ook het E-

depot. Aan de andere kent uvas 2018 ook een jaar waarin de contouren van een elgentljds en
innovatief WBA zichtbaar rærden. Dit werd besdrreræn in het vas(gestelde Beleldsplan 2018-2022.
Daarin rijn tal ran vernieuwingen aangekonditd, waaraan in de komende jaren vorm en inhoud gaat

worden te¡Fven.

ln het hlernavolgende Jaarverslag wordt kort lngegaan op de meest rÊlevante ontwlkkel¡ngen en
gebeurtenlssen.

ln financiËle zin was 2018 een pooitief jaar- Het jaar werd afgesloten met e€n voordelig saldo van

€tfJÉ.737,42.

Met het iaarverslag wer 2018 hebben w[ een eyÊnurlcht¡ge verslaglegging op hoofdlijnen willen
reallseren.

West-Brabants Arch ief,

Het Oagelijks Bestuur
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Kerngegevens 2018

De gemeenschappeliJke regellng "West-Brabants Archief" (WBAI is per l juli 2016 intesteld en is een
toort¿ett¡n3, in de zln van een uitbreiding met nieuwe deelnemers, van de gemeenschappelijke
regeling Reglonaal Archlef West-Brabant (RAWB).

Aan de gemeenschappelijke regeling nemen negen gemeenten deel. Het werkgebied heeft in totaal
344.248 inwoners (aantallen volgens CBS per 1-1-2018).

Al¡ be¡tuur¡orgrnen trcden op:
a. het algemeen bestuur
b. het dagelijks bestuur
c. de voorritter

8c¡tuur¡ledan
Voorzitter

DB leden

Overige (AB) leden

Secretaris

: de heerJ,P.M, Klijs, veilegenwoordlger van Moerdljk

: mw. AJ.A.M. Stinenbosch, verte3enwoordiger van Bergen op Zoom
de heer C.A. tok, yert€genwoordigervan Roosendaal

de heer J.P van Hal, vertegenwoordiger van Etten.L€ur
de heer J.M.A. van Agtmaal, yertetenwoordiger ræn Woensdrecht
de heer.l.A.H. Mollen, verte6enwoordi3er van Halderberge
mw. P.W.A. Lepolder-Ruitenbert, vertegenwoordlger van Steeobergen
mw. L, MatthiJssen{e Jong, vertegenwoordiger van Rucphen
de heer J.C.M. de Beer, vertegeñwoordiger rran Zundert

: de heer W.F.t. Reijnders, directeur WBA
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Programmaìrerantwoordlng Archlefüeheer

8e heer e n dìen stw rÞning

ln 2018 is voortvarend rrerder gegaan met het ì/erwerken van nqg niet dlgitale toegangen ¡n het
archief beheeßysteem. Tevens ls een collectieræ lnspanning venicht om de dat¿b¿se met
basisgegevens voor stamboomonderzoek aan te wllen en zijn de gedigitaliseerde akten van de
burgerlljke stand aan de digitale bronnen toegevoegd. Daarmee nam de raadpleegmogelijkheid op
de webslte van het WBA toe, hetgeen zich vertaalde in een meer dan verdubbel¡ng vân het aantal
opgewaagde gegevens op die website. Ook de tijdsduur van het bezoek aan de webslte verdubbelde
bijna, terwijl het aantal beroekers wljwel stablllseerde t.o.v. 2017. Ondanks deze gunstige
stetast¡elen beseft het WBA dat een verdere verbetering van de toegankelijkheid noodzakelijk is. De

raadpleegcomponent van het archief beheersysteem is beslist nog niet optimaal. tþ leverancier
hien¡an heeft inmlddels een traject in gang Be¡et om dit te rlervangen, lees: verbeteren. Maar het
WBA zal vanult de eigen behoeften in de loop van 2019 gaan beslissen om hier al dan niet in te
partlciperen. Deze insteek past wat ons betreft in de omslag die we als WBA roor ogen hebben. D¡e

omslag is beschreven ¡n het vastgestelde Beleidsplan 2018-2022. Centraal daarln staat vraaggerlcht
werken i.p.v. aanbodgericht. Maar d¡t berelken we nlet van de een op de andere dag en bovendien is

hiervoor nodig dat we de klassieke conventies van archiefbeheer ter discussie durven te stellen. En

nog belangrijker.... dat we relarante en haalbare alternatieven ervoor in de plaats kunnen ¿etten. lo
2018 zljn enkele lopende digltaliseringsprojecten afgerond, ¿oals de raadsnotulen van alle
toormalige gemeenten tot en met 1996 en het spraakrnakende project digitalisering archief van het
Wlhelmletenklooster te Huijbergen, wear\¡oor in 201E een laetste subsidie werd ontvangen. Ná 2018
klest het WBA voor een andere aanpak, die rryeliswaar not steeds ror6l voor een verdere ultbre¡d¡ng
van het volume aan online beschikbare archiefbronnen, maar de keure voor wélke bronnen ¡al ook
en leeds vaker worden bepaald door n¡at onze om3eving vraagt. Om die omgeving te kennen zal de
¡nteract¡e ermee intensiet¿er moeten. Steeds meer archienen werken met bezoekersprofielen, het
WBA geat die ook benutten, ln de komende þren zal r¡erder worden ondenocht of bijvoorbeeld
thema gericht werken meerlvaarde voor de gebruikers van het WBA opleraert. ln 2018 is de eerste
basls voor de hiervoor geschetste omslag van het WBA gelegd; in de jaren die volgen moeten
zichtbare resultaten worden behaald. Deze dienen in digitale vorm beschikbaar te komen en moeten
de kwaliteit en bruikbaarheid van de website van het WBA, d.i. de toeg¡nkelijkheid, vergroten,

Het WBA biedt websiteberoekers een chatfunctie aan. Het bijzondere eryan is dat deze gelijktijdlg
geldt voor be¿oekers van de websltes van het Erabants Historisch lnformatiecentrum (BHlCl en het
Regionaal Archief Tilburg (RAT). Medewerkers van de¿e drie archiefdiensten zijn volgens rooster
beschikbaar om te chanen en beantwoorden vragen die over alle drie kunnen gaan. ln de loop van
2018 bleek helaa¡ dat er in die chatsessies betrekkelijk weinig vragen over het WBA werden gesteld,
waardoor vervolgparticipatie in 2019 zal worden heroverwogen.. Hoe dan ook ral het WBA blijrren
¿oeken naar geschikte manieren om het online contacl met belangstellenden te faclliteren en
daardoor te verbeteren. D¡t pest pr¡ma an de lnnovatleve omslag welke in de aanbiedingsnota ¡s

aangest¡pt.

€r wordt behalve via de webdte van het WBA ook in de studiezaal veelwldig gebruik gemaakt van
informatierijke archiefbestanden, met name de bouwdossiers. Vaak gaat het dan om omvangrijke
onderzoeksprojecten, waarvoor veel dossiers gelicht moeten worden, Dat trelt een rware wissel op
de dienstverlening van het WBA. Daar komt bij dat het aantal beroekers met bUna 5096 steeg t.o.v,
2017 en het aantal aangevraagde archiefstukken en het aantal te beantwoorden e-mallsvan derden
eveneens aanmerkelijk to€namen. Om die reden ls de berettlng op de studieraal in 2018 uigebreid,
zonder uitzetting van de loonsom, Maar ook dlt voorkomt niet dat er permanent ongemak is doordat
de serie bouwdossiers van enkele gemeenten wél digltaal beschikbaar zijn, en van andere niet.
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Gelukkig besloten d¡e leatste temeenten (bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht) eind 2018
om hun analoge bouwdossiers ln de periode 2OL9-2O2L te gaan digitaliseren.
Voor de raadpleging van de gedigltaliseerde bouwdossiers maakt het WBA sinds september 2018
gebruik van een speciale applicatie. Daarmee is voor zowel externe als interne
(gemeenteambtenaren) gebruikers de toegankelijkheid aanmerkelijk verbeterd. Vanzelfsprekend
wordt bij het digitaal beschikbaar stellen van documenten aan derden rekenlng gehouden met
openbaarheid en privacy.

Plustoken

Behaltre diensNerlenlng op de studiezaal en de digitale dienstverlening via de webe¡te kent het WBA
een derde dienstverleningscomponent namelijk het Historlsch lnformatlepunt (HlP) an het
Tongerlohuys te Roosendaal, op basis van een door die gemeente gefinancierde extra plustaak.
Gedurende drie dagen kunnen belangslellenden daar terecht voor informatie over de historie van
Roosendaal. Raadpleging van originele archiefstukken ls daar niet mogelijk, maar een ruime
historische blbliotheek en diverse interessante microfichecollecties zijn daar beschikbaar. Ook voor
een Srote troep van enthousiaste vrijwilligers rijn in het HIP fac¡liteiten ingericht. Dere vrijwilligers
hebben in 2018 gewerkt aan de ontsluiting van de collecties van persfotografen fhom van
Arnsterdam en Ben Steffen. Medewerfters van het WBA zijn in het HIP werkzaam om vragen van
bezoekers te beantwoorden, te helpen bif onderroeken en om de vrijwllllgers te ondersteunen en
begeleiden. Één WSe medewerker is tevens actiel bij de ortan¡satie van historische en erfgoed
activiteiten in de stad Roosendaal.
Ook voor de gemeente Bergen op Zoom verzorgt het WBA een plustaak. Dit betreft een jaarlijks met
het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom ovÊreen te komen educatieve activiteit. D¡t jåar bestond die uit
de voorbereidende werkzaamheden voor de viering van de 7S.jarige bevrijding van Bergen op Zoom
in 2019. Zo kreeg het plan gestahe om in 2019 in de stad metershoge reproducties op te hangen van
folo's nan dle bevrijding in oktober 1944. Ook part¡cipeert het WBA samen met het cultuurbedriJf
Bergen op Zoom in de totstandkoming ven een educatief herdenklngscentrum op de Canadese
begraafplaats in Bergen op Zoom.

E-depot

De aandacht van het WBA gaat zich meer en meer richten op de recente digitaal gevormde archieven
van de aangesloten Semeenten. Digitale documenten vragen een aparte aanpak en dienen idealiter
sneller naar een geschikte bewaaromgeving te worden overgebracht dan de tot nu toe veelal
papleren documenten. Het E-depot is ontwikkeld om digitale archleven duurraam te kunnen
bewaren en toegankelijk te houden. Het WBA beschlkt slnds medio 2017 over een E-depot. ln 2018
zijn met de meeste gem€enten afspraken I,emaakt over de route van een aansluiting op dat E-depot.
Daarvoor begeleiden E-depot advlseurs van het WBA Bemeenten bil de juiste voorbereidingen op
zo'n aansluiting, Er is veelvuldig contact, zowel per gemeente als voor de gehele regio, Bovendien
heett he¡ WBA een speciale E-depot website ontwikkeld om de communicatie met de negen
gemeenten te onderhouden.

Het WBA heeft in 2018, behalve met de eigen gemeenten, ook contâd en samenwerking gezocht
met collega archiefdiensten. Die såmenwerking gin3 verder dan alleen die met filburg, waarvan in
het vorige jaarverslag al melding is gemaakt. De vler lnstellingen die in 2018 allen van hetrelfde €-
depot gebruik maakten, hadden geregeld contact. Dit ging dan over het uitwisselen van ervaringen,
het samen werken aan een certificering en het daadwerkelijk rrerbeteren van de functionaliteit van
het E-depot. Oie certificerlng zal in 2019, mede op instigatie van de aangesloten gemeenten, worden
afgerond.

ln het lâalste kwart van 2018 vond e€n aanbesteding plaats voor een nieuwe roekinterface (hoe
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maken we de informatie toegankelijk voor gebrulkers?f voor het E-depot, De ¡oekinterface die op de

WBA website gebruikt wordt vonden we niet geschikt voor digitale informatíeobJecten. Een nieuwe

diende meer google-achtig kunnen zoeken. Helaas moest die aanbesteding worden gestaakt omdat
er slechts één aanbieder was met een voor het WBA niet acceptabele offerte. ln 2019 wordt dit
onderwerp weer opgepakt, maar dan gecombineerd en/of gelijktijdig met de vervanging van het
archief beheersysteem. WBA en gemeenten zltten samen ¡n een interessant en leer¿aam E-depot
traject, waar we in het verslagjaar steeds meer grip op kregen. Eind 2018 werden ook de vijf
verbonden part¡jen in de regio West-Brabant uitgenodigd om met het WBA de voorbereidingen voor
een aanslu¡ttreject te sterten. Daarover zullen in de loop van 2019 nadere afspraken met elkaar
worden gemaah.

Toeücht en odvisering

Op het gebied van advisering en toe¡icht werden in 2018 KPI-verslagen opgesteld voor de
gemeenten Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Zundert en Moerdijk.
Voor de gemeenten Bergen op Zoom, Rucphen en Woensdrecht werd in overleg met de
contactpersonen bij de gemeenten geadviseerd orrer een voortgengsverslag over de stand van taken
t.a,v. de verbeterpunten uit het KP|-verslag van 2017. ln januari 2019 zal de provincie een
totaalor¡errlcht opmaken van de uitlomsten van hun systematische archieftoezicht. Op basis van de
criteria uit het Beleidskader lnterbestuurlllk Toezicht 2016-2019 beoordeeh de provincie de
gemeente primair op basis van het proces van verslaglegging. Het WBA nam gedurende het
verslagjaar deel aan diverse besprekingen van de Brabantse archivarissen met de prorrincie or¡er dit
beleidskader en over de opvolger ervan.
Voor de alle negen gemeenten geldt dat er door het college jaarlijkr en op tljd ( voor 15 juli) verslag is

uitgebracht aan de raad en daarmee voldoen die gemeenten aan het hierboven genoemde

beleidskader van de prwincie.
Verder werd er geadviseerd bij selectie en vern¡etit¡ng, vervanging, erchiefbewerkingsprojecten,
digitaliseringstrâjecten en archiefwet- en regelgeving,

Ook voor de res gemeenschappelijke regelingen (GR) ¡n het werkgebied van het WBA geldt dat er
door het dagelijks bestuur op tijd aan het algemeen bestuur verslag is uitgebracht.
Voor het WBA zelf werden de Archiefuerordening en Beheerregeling lnformatiebeheer vastgesteld
en verder werd er een besluit vervanging genomen, wat betekent dat er per 1-1-2019
digitaal gewertt en gearchiveerd wordt door het WBA. Ook is er op basis van de aanbevelinten u¡t

het uitgebrachte KP|-rapport WBA een start temaakt met de archiefbewerking van het archief van de

rechtsvoorganSers van het WBA,
Met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werd overeengekomen om in februari 2019 door
een externe partij de archiefbewerking van het archiefvan de GR Brandweer Bergen op Zoom -

Roosendaal (f997-2010) op te gaan pakken. Na de bewerklng van dit archief zal de oude
dienstverleningsorereenkomst met het voormalige gemeentearchief Roosendaal worden omge¿et ¡n

een archiefbeheerovereenkomst tussen WBA en Veiligheidsregio voor de archlefbescheiden van de

rechtsvoorganger.

Communkotie

Zowel bij het e-depot als blj adviserlng en toezicht, ls de commun¡cet¡e van het WBA met zijn
partners van eminent belang. Daarin is ook in 2018 flink geinvesteerd. E-depot specialisten van het
WBA waren actief op ludiedagen, symposia en congress€n over het €depot en volgden cursussen

en tra¡n¡ngen, waardoor veel kennis en expertise werd opgebouwd. Die kennis deelden we met
belangstellenden zoals collega archiefdiensten, OIV afdelingen van gemeenten, de hoofden
bedrijlsvoering van die temeenten en ook al met gemeenteraden.
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Met de e-depot contactpersonen werd periodiek orerletd; eenzelfde overlegvorm werd gestart met
lT specialisten van g,emeenten. Daarnaast werden, roals eerder vermeld, gemeenten beeocht voor
het maken van afspraken over aanslulting op het edepot van het WBA. Voor D|V-medewerkers in de
regio organiseerde het WBA samen met Doxis een themadag over het nieuwe werken ln de

informatievooniening.

turidische zoken en AVG

ln 2018 werd het WBA geconfronteerd met de gevolgen van de ln het vorige jaarverslag beschreven

ontwikkellngen met een juridisch karaher. ln de eerste plaats kwam er een rechterliJke uitspraak
over de auteur¡rechtkwelie Voe{Royers. Archiefinstelllngen werden in het ongelijk gesteld

waardoor het WBA een troot deel van de r,eel geraadpleegde foto's op de website offline heeft
moeten zetten,
Een tweede ontw¡kkel¡ng is de inwerkinglreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Vanwege die AVG rijn op advies r¡an de branchevereniging de
gedlgitaliseerde gezinskaarten uit de periode 1920-1939 offline geret.

Het WBA heeft in 2018 veel tijd besteed aan het voldoen aan de AVG. Daarvoor werd een tlen-
stappenplan gevolgd. Dit bevatte o.a. het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten, het opstellen
en publiceren van een privacyverklaring en het opstarten ven een informatieveiligheidsbeleid. ln
augustus werd een workshop AVG voor het voltallige personeel georganiseerd. Låter in het iaar
startte het WBA een onder¿oek naar de aanwerigheid van bijzondere persoonsgegevens in de
beheerde bestanden. Op trond van de AVG dienen dossiers met bilondere persoons6egerrens de

status van beperkt openbaar te krijgen. Afrondiry van dlt arbel&lntensleve proJect is pas in 2019,

Begin november nam het WBA, als één van de eerste archiefdiensten in Nederland, een juriste voor
18 uur in dienst, die twens de rol van functionaris gegevensbescherming (FG) kreeg toegewe¿en.
Niet alleen de AVG maar de grote hoerleelheid van ¡ssues met een juridische component waarmee de
overheid in het algemeen en archiefinstellingen in het bijzonder steeds meer worden
geconfronteerd, leidde tot deee formatie-uitbreiding binnen de loonsom. Het archiefwezen staat aan

de vooravond van vernieuwing van voor het veld belangrijke wetgeving. Zo is in 2018 gestert met een
nieuwe Archiefwet en werd begin januari 2019 een gewljrigde versie van de Wet Open Overheid
aangeboden aan de Tweede Xamer. Maar ook bijv. de nieuwe Omgevingswet gaat ¡mpact hebben op
de archleflnstellingen. Daarnaast is er de behoefte aan het in huis halen van kennls over
onderwerpen als contractrecht, bestuursrecht en aanbestedlngsrecht. Het WBA wil ln juridisch

opzicht niet aftankelijk zijn van derden.
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iccepltuÞtlc l¡¡t¡n en b¡En
Vanaf 2017 werken we met sleshts één programma, nl. archiefbcheer.

Semcnurttft¡ prolramm. ¡rchicfbtheer:

lot¡el B€rþtl¡rt
2013

Relenlr¡
20rE

vllt
Totaal programma

Eijdnge deelnemerc

Ovedge opbreqsten
Saldo te bestemmen resultaat

.2.494.1E:t

¿.¿9E.213

r95,970

0

-2,477.970

2.298.2L3

284.39f

t0É,.737 Voordell¡

To€ftóth¡ ?ec.pltuletie

þidend voor de iaanekenirg 2018 is de transparantle en ínzichtelijkheid van de verantwoording,
maar ook de ontwild¡elrichtlngvan de begroti4 en þanekening n.ar de toekomst. Zo hebben we
ervoor gekozen om, getlen het enkelwudige programm. en tffens naar aanleldlng van de
vernieuwde BBV, alle doorbelastingen achterwege te laten- U vindt ln deze jaantukken dan ook geen
kostenplaatsen rneer têrug die onderlin¡ met elkaar verrel¡enen. Dat geldt rioor zov¡el de
kaphaallasten als de personele lasten.
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Paragrafen

Op l juli 2016 zijn de financiële verordeningen conforrn artikel 212 en 213 van de Gemeentewet door
het algemeen bestuur goedgekeurd, De paragrafen waaraan in de begroting verplicht aandacht moet
worden besteed rijn financiering en bedrijfsvoering. Vanaf de begroting 2016 is tevens aandacht
besteed aan de paragraaf Weerstandsvermogen. Artikel 26 8BV schrijft voor dat in jaarrekening en
jaarvenlag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden die ook in de begroting opgenomen
zijn. Daar wordt in dit jaarverslag aan voldaan Het BBV schrijft daarnaast not voor dat ook de
paragrafen Verbonden Partijen, Grondbeleid en Lokale Heffingen hier dienen te worden optenomen.
Voor het WBA zijn deze echter niet relevant: het WBA is een rrerbonden partü, aan grondbeleid

wordt niet gedaan en er worden geen lokale hefflngen geherren.

Weerctandsvermogen en rlslcobeheerslng

Het weerstendsvermogen bestaat u¡l de relatle tussen de weerstandsc¡pacitelt. riJnde de middelen,
en mogelljkheden waarover het WBA beschikt om niet begrote kosten te dekken en alle risico's
waarvoor geen maôtregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot
de financiële positie.

Niet begrote uitgaven worden gedekt met de pogt'onvoor¿ien". ln 201E werd d¡e post grotendeels

aangewend voor de aanpak van de geluidsoverlast in het kantoor3ebouw.
Het WBA beschih vanaf medlo 2017 over een algemene reserve die kan worden iqezet ter dekkint
vån tetenvallers. ln teSenstelllnS tot spelregel 5 van de "Nota Verbonden PartlJen" worden de risico's
niet gedragen door de deelnemers, maar door het WBA ¡elf. ln een brlef van 28 oktobe¡ 2015 heeft
de liscus voorgeschreven dat het WBA het voordelige saldo niet ¿al restitueren aan de deelnemers,
omwllle van het behoud van de ondernemersstatus en de daaraan gekoppelde btw-aftrek.
Het relatief hoge positieræ saldo over 2017 leidde tot de vraag van het dagelijks bestuur of en zo ja

op welke wijze. het weerstandsvermogen van het WBA gelimiteerd diende te worden. Anders
gezegd: wat mag de hoogte van de algemene reserve van het WBA worden? Aan de accountent van
het WBA is om advies gevraagd, Dere heeft een korte not¡t¡e opgesteld, waarin de conclusie dat het
weerstendsvermo8en gelimiteerd uou moeten worden op maximaal 5% van de totale kosten van het
WBA. Het bedrag boven die 596 kan worden gerestltueerd aan de deelnemers ln de vorm van een
korting op hun bljdrage ln het lopende jaar of kan worden bestemd voor een specifiek doel. Het
al3emeen bestuur nam dlt advies over en besloot op 28 maart 2018 tot het instellen van een
reserveplafond.

FlnancÞrlngsparafaaf

Llquidlteltsplonnlng

De exploitatiel¿sten worden gedekt door bijdragen van de deelnemers en door het WBA
gegenereerde baten. De in de begrotint optenomen blidrage in het exploitatietekort werden in 2018
an het eerste kwartaal roor 40'116 en in de overþe kwartalen voor 2096 aan de deelnemers in rekening
gebracht. Omdat de exploltatlelasten merendeels gelijkmatig over het kalenderjaar worden
uitgegeven ontstaat gedurende het begrotingsjaar een liquiditeisorerschot dat op een
bedrijfsspaarrekening wordt belegd. Vanwege de extreem lage rentestand leidde dit tot een zeer
beschelden renteopbrengst, Om deze reden is deze bedrijfsspaarrekening in 2018 dan ook niet
gwuld.
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Schotkistbonkieren

Voor wat betreft het schatkistbankieren werd het WBA als opvolger van het wn. RAWB op de lijst van
uitronderingen geplaatst. Voorwaarde hlervoor is wel dat het WBA eventuele saldi via een
schatkistreken¡ng vän een blj het WBA aangesloten gemeente afuoomt naar het Rijk. Mede op advies
van de accountant t¡¡n hiervoor eind 2017 afspraken gemaakt met de gemeenÌe Bergen op Zoom.
Begin 201E werd een overeenkomst daartoe worden ondertekend, Over de uitvoering van het
schatkistbankieren is medio 201E werleg gepleegd met de accountant en op zijn advies zijn
maâtreSelen Senomen waardoor het WBA sindsdien, behoudens het 4'kwartaal 2018, volledig
voldoet aan de gestelde voon¡aarden. ln de praktljk betekent dit dat er eerder en meer wordt
afgeroomd naar de schetkistrekenin3 van de gemeente Bergen op Zoom en d¿t daardoor het
gemiddeld bedrag aan llquide middelen per kwartaal onder de l¡miet van € 250.000 bluft. Ultlmo
20f8 had het WBA nog een tegoed van € 350.fi)0 op de schatkistrekenfng.

F i nø nci e ri n g s b e ho e fte

Omdat het liqulditeitsoverschot van tijdel¡jke aard is dlenen lnvesteringen in de uitgaven m€t een
meerjarig economisch nut gefinancierd te worden met vaste teldleningen, wäaryan de looptijd
wordt gekoppeld aan de afschrilvingstermijn van die acl¡va. Het WBA hanteert hierwor echterwel
een limiet. lnvesteringen in uitgaven tot globaal € 10.000 worden nlet geactiveerd.
Er zijn bij de gemeente Moerdijk in 2006 vaste geldleningen gesloten voor de financiering van de
bouw van het archiefpand aan de Eeukenlaan te Oudenbosch en de ¡nr¡chting daarvan. Met ingang
van 2016 ¡s het rentepercentage van de geldlening voor het pand te Oudenbosch aantepast,
waardoor de jaarlijkse kapitaallasten verminderden. Bij de gemeente Bergen op Zoom ziJn
geldleningen gesloten voor de financiering van de |CT-inrichting (drle jaar) en voor meubilair in het
Xoetshuis (v[ftlen jaarl. ln 2018 zijn geen nieuwe leningen aanßeg,aan.

Overige fi no nclë le oongele genheden

ln reactie op het accountantsverslag over 2017 rijn de daarin genoemde aandachtspunten ogepakt
en zijn maatregelen ter verbetering genomen. Deze zijn vooraf doorgesproken met de accountant en
voor zover nodig ook nadien nog teruggekoppeld. Eehalve het hierboven genoemde
schatkistbankíeren taat het over het opstellen ven een controleprotocol en normenkader, dat nog
formeel moet worden vâstgeleld in 2019- Daarneast rijn extra beheerslngsmaatregelen genomen
om fraude te voorkomen in de vorm van het instellen van een tweede handtekening bij
bankbetallngen. Verder z¡jn er wat prahische afspraken gemaakt die o.a. betrekking hebben op de
organisatie van de jaarlijkse accountantscontrole.
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Bedrijfsvoerhgspa ragraaf

Pers;oneel

Het personele inpassinEstraject van het WBA is op I april 2017 afgerond. Op dat moment bezetten
21 medewerkers 18,91 FTE. Diverse mutat¡es in de loop van 2018 leldden ertoe dat ultimo december
de bezetting 19,53 FTE bedroeg verdeeld over 23 medewerkers. Daarnaast maakt het WBA r¡oor het
E-depot gebruik van twee parttime gedetacheerden vanuit de gemeente Moerdijk, van een W!¡S-
medewerker en van vele vrijwilligerr.
Het WBA trok twee nieuwe functionarissen aan, één voor uitbreiding van de
ludiezaaldienstverlening en één voor juridlsche ¡aken. Die nieuwe juridisch medewerkster krijgt ook
de rol van functionaris gegevensbescherming verplicht volgens de AVG. Met het Zeeuws Archief
werd een langdurige overeenkomst gesloten voor de delachering van een medevverker van het WBA
in de dependance in Terneuren. De inkomsten hieruit worden ingezet voor het verminderen van de
personeelskosten, loals in april 2018 door het bestuur gevraagd. Hierdoor kan de toen bedachte
dekkingsconstructle voor de kosten plustaak Bergen op Zoom worden opgeheven. Dit zal formeel
gebeuren in de bestuursrapportage medlo 2019.

Drie medewerkers vierden in 2018 hun rfO-jarig overheidsjubileum, Twee medewerkers maakten
gebruik van het generat¡epâct, wat per l juli 201E kwam te vervallen. ln totaal hebben nu vie¡
medewerke¡s gebruik gemaakt van deze seniorenvooniening. De financiële ruimte die hierbiJ
vrijkwam werd ingezet om de belde bovengenoemde nieuwe functionarissen te bekostigen.

ln april 2018 vonden verkiezingen voor een nleuwe Personeelsvertetenwoord¡ging IPW) plaats.
Tweem¿andelijks vergadert de PW met de bestuurder van het WBA. Daarln kwamen onderwerpen
aan de orde als de AVG, het beheer van de personeelsdossiers, het calamiteitenplan en het Risico
onderroek (Rl & E) in het t(oetshuis (rle hierna bij huisvesting).

Elke ¡es weken wo¡dt een algemeen werkoverleg gehouden met het gehele personeel. Daarin
kwamen zaken aan de orde als de invoering van de AVG, de WNRA en de klimaatomstandigheden in
de werkruimten. Enkele keren verzorgde medewerkers een presentatie over een project waarmee zij
actief waren geweest. Het WBA kent nog meer overlegvormen, die taakgericht ziJn georganiseerd. Zo
werleggen de medewerkers dienstverlening de medewerfters archiefbeheer en de leden van de
projectgroep E{epot periodiek.

De personeels- en salarisadminislratle werd verzorgd door de afdeling P en O van de gemeente
Bergen op Zoom. Op het gebled van de financiële adminlstratie biedt de gemeente Bergen op Zoom
eveneens ondersteuning.

Omdat, zoals in de aanbiedingrnota al gememoreerd, 2018 een orrergangsJaar wâs naar een nieuw
elan voor het WBA, lag het accent vooral op continueren van werkraamheden. Daardoor was er not
(te) weinig behoefte aan en noodraak rroor het volgen van cursussen of opleidlngen, waardoor het
opleidingsbudget onvoldoende werd aangesproken. Het velt nu al te voorzien det d¡t ¡n 2019 heel
anders ral zijn, zeker omdat het WBA dan volop in trans¡tie ral zijn conform het Beleidsplan 2018-
2022.
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Huisvesting

Het WBA maakte in 2018 gebruik van drie huisvestlngslocatles t.w.:

L het (oetshuis in de Hofstraat te Bergen op Zoom voor de dienstverlening en kantoor
Dit pand is in 2015 geheel verbouwd en geschikt gemaah voor'bewoning'door het WBA. De

Semeente Bergen op Zoom ls eigenaar en verhuurt het aan het WBA. Het reguliere onderhoud is

voor rekening van de verhuurder. Kleine interne aanpasslngen vinden plaats in opdracht van het
WBA en kunnen over het algemeen in de exploitatie worden opgevangen. Voor grotere
aanpassingen, zoals het aanbrengen van geluidswerende platen in het gehele gebouw in dit
verslagjaar, is geen budget en daarvoo¡ dient dan de post Onvoonien.
Hoewel het l(oetshuis ontegenzeglijk zowel van buiten als van binnen een fraai monumentaal ogend
pand is, laat de functionaliteít als kantoor te wensen over. Medewerkers op de verdieping hadden
het gehele jaar last van geluld en kllmaat. Dlt kwam ook naar voren in uitgevoerde
werkplekondenoeken zoals in het Rl & E rãpport. Het ls aan de verhuurder om de gesignaleerde
problemen in dat rapport op te lossen, meer tot op heden is dat nog niet afgerond.

2. het ondergronds depot aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom

D¡t depot met een cåpac¡teit van ruim 10 strekkende kilometer wordt eveneens gehuurd van de

temeente Bergen op Zoom. Dlt depot is gebouwd in 2008 als geramenlijke opslag voor rowel archief
als museum. Deze functle vervult het nog steeds, maar de afronderlijte bewaarruimtes zijn nu

specifiek toegewe¿en aan deze beide gebruikers. De exploitatle ls ln de loop van 2017 overgegaan
van de afdeling vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom naar het WBA. De exploitatiekosten
worden volgens een vaste verdeelformule (5/8 WBA en 3/8 gemeente) venekend met het
cultuurbedrijf.
Ook op deae locatie vonden aanpassingen plaats, o.a. van de vloer waar rubber matten werden
gelegd over delen waar de verf heeft loqelaten. Er waren veel storingen in het elektronisch
aandrijfsysteem van de archiefstellingen. Om verdere storíngen te voorkomen werd met de
leverancier afgesproken om in 2019 alle elektronica te vervangen. De kosten hiervan kornen voor
rekening ræn het WBA en rullen met een lenlng worden gefinancierd. H¡ervoor is vanaf de begroting
2019 een bedrag in de begroting opgenomen.

3- het pand van het voormalig RAWB aan de Beukenlaan te Oudenbosch

Dit pand is eigendom van het WBA. als rechtsopvolger van het RAWB. De ondergrond is niet van het
WBd maar hlervoor geldt een recht van opstal bij de gemeente Halderberte. Het wordt enkel nog

âls depot gebruikt omdat ongeveer de helft van het totaal aan te beheren papieren archief in het
kelderdepot in Oudenbosch is opgeslagen. Het pand dient nlet meer als kantoor. Het onderhoud is

volledig a¿n het WBA en om inzicht te krijgen in de toekomstige kosten werd in 2018 het meerjarig
onderhoudsplan geactualiseerd. Daaruit bleek d¡t de kosten voor onderhoud aanmerkelijk zullen
stijgen, maar deze kunnen worden gedekt uit de vrijval van een deel van de kapitaallasten.
Sinds enkele jaren is het WBA ln gesprek met een mogelijke huurder i.c. de nieuwe Regionale

Omroep West-Brabant. Uitelndelijk bleek de gevraagde huurprijs met dearbij gevoegd een

afkoopsorn van het genoemde recht van opstal te hoog en haakte de omroep af als potentieel
huurder. Het WBA beraadt zich op dit moment hoe nu verder met dit pand. Hoewel het beslist nuttlg
is als extra depot, zijn er alleen maar kosten en levert het geen baten op. Het dagelijks bestuur zal

een voorstel maken voor de uiteindelijke bestemming van dit pand.

ln 2018 is onderzoek gedaan naar vochtproblemen in het archiefdepot, maar er zijn geen lekkages
gevonden. Waarschijnlijk is er sprake van een niet-ernst¡ge constructiefout en kunnen de problemen

eenvoudig en ronder restschade worden opgelost.
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Automot¡sering

Het WBA heeft zich ten doelgesteld om roveel mqeliJk digltaalte gaan werken. Dit vereist o.a. een
flexibele ICT-¡nr¡cht¡ng, welke het mogelljk maakt om op elke werkplek aan te slulten en ln te loggen.
Doordat er is gekozen voor Offìce 365 als softwareomgeving is dit mogelijk gemaakt. Documenten
worden opgeslagen ln de cloud. ln de loop van 201E zijn maatregelen genomen om de beveiliging
van on¿e gegevens te verbeteren en om de bedrijfszekerheid te vergroten. Boændien is een intern
verbetertraject testert van de eigen archivering, mede naar aanleidlq van de bevlnd¡ngen ult het
KPl.verslag van het WBA.
ln 2016 werd de website geheel vernleuwd. Dlt was nodlg om de drie oude te integreren ln een
nieuwe WBA-website. Vanaf l Jull 2016 glng de website www.westbrabanBãrchief.nl online. Deze

web¡ite trok in 2018 ruim 241.000 bezoekers die in totaal meer dan 6,7 miljoen webpagina's
bekeken. Daarnaast waren de digitale stamboomgegevens van het WBA ook benaderbaar als open
data via www.ooenardr.nl. Op die website staat het WBA rnet het aântel persoonsvermeldingen op
de tiende plaats van de 90 deelnemende archieven,
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Meerfarenbalans en Kengetallen

Meerjorenbolons
Hieronder de geprognosticeerde begin- en eindbalans voor zowel het verslagjaar als de
meerjarenraming.

Voor de meerjarenbalans rijn de volgende ultgangspunten gehanteerd

lmmoteriêle en Moteriële vaste octivo
De eindbalans van de immateriële en materiële vaste activa wordt bepaald door de geplande
afschrijvingen op inveslerlngen en het toevoegen van nieuwe investeringen.

U¡tzett¡ngen ko¡"ter don 7 joor, overlopende posten en vlotiende schulden
U¡tzeninten korter dan 1jaar, overlopende polen en vlottende schulden zijn gebaseerd op ciifers
van 2018.

Liguide middelen
De liquide middelen zijn de sluìtpost wn de meeriorenbolons.

Eigen vermogen en voorzieningen
De algemene resen¡e in 2018 blifft staan in de reserve. Het resultaat van boekjaar 2018 wordt
toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de verplaatsing van opslag archieven. Op de
voorziening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd,

Voste schuld
Hiervoor wordt het aflossingsschema van de huidige leningenportefeullle gehanteerd, Daarnaast
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wordt er voor het opstellen van de meerjarenbalans voor 2019 en 2020 nleuwe leningen
oPgenomen.

l(engetellen

Aan de hand van de meeriarenbegroting zijn onderstaande kengetallen tot stand gekomen.
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Ven n ootsch apsbelasti ng

Vanaf l januari 2016 ziJn ook gemeenschappelijke regelingen VP8-plichtig. Bij de oprichting van het
WBA is door 'Gert Vos 8TW-Advies" o.a. een VPB advaes uitgebracht. låter is dit advies overgenomen
door de accountånt. ln dit advies is geconcludeerd dat de activ¡te¡ten van het WBA naet te
kwalificeren zijn als onderneming in fiscale rin.
Ge¿len het feit dat sprake is van een structureel nlhil-resultaat wordt naet voldaan aan de
winstoogmerktoets. Voor het WBA geldt derhal,¡e dat zlj n¡et belastingplichtlg is voor de VPB.
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lnleiding laarrekenlng 2018

Met deze jaarrekening willen w¡j verânt$roording afleggen over het in 2018 gevoerde fìnanciële
beheer.
Het boekjaar 2018 sluit met een posltief resultaat yan C 104,737,42. Gerelateerd aan de begroting
van ruim 2,5 miljoen euro van het WBA is dit een acceptabel saldo.
Hieronder wordt specifiek uiþelegd hoe dit saldo tot stand is tekomen.

De belangrijkste oonaken die tot het positieve resultaat hebben geleid ¡ljn (V:voordelig; N=nadellgl
de volgende:
( N8: De bedragen rijn afgerond naar boven of beneden op € f.ilX).-)

r' Ho8ere'Personeelskosten" € 3.000,-- N
De overlge personeelrkolen, i.h.b. de reiskosten, vielen hoger uit.

{ Hogere "Huisrrestingslasten' € 19.000,- N

Na het betrekken van de nieuwe huisvestlng ln het Koetshuis, eljn er op lnltiatief van het
WBA in 2018 wederom bouwkundige aanpasslngen gedaan om het pand nog beter geschikt
te maken als werk- en raadpleeglokatie. De¿e meerkosten vielen buiten het
verbouwlngsbudget van de gemeente Bergen op Zoom en kwamen derhalve voor rekening
vân het WBA. Verder was de huurverhoging voor het ondergronds depot abusievelijk niet
begroot. Dit wordt vanaf begroting 2020 aangepast!

{ Lagere kosten'lnhuur derden en accountant' € 6.000,- V
Door langdurige ziekte van de WVS medewerker waren de ínhuurkosten lager. Daar
tegenover londen extra accountentsuitgaven vanweSe aanvullende adviseriq en
meerkosten voor controle.

I legere kosten "8edr'rjfsvoering" €
4,000,-- v

r' Lagere kosten "lCT en digitaal beheer" € 10.000,.- V
Dit voordeel heeft te maken met een mindere behoefte aan aanvullende incadentele lT

voorzleningen. Bovendien waren er relatief weinig hardware problemen, rodat de
onderhouds- en reparatiekosten lager bleven d¿n begroot. Ook w¿ren de storagekosler¡ varr

on¿e data wat lager dan begroot. Dit voordeel rrerdwljnt overlgens in 2019 omdat er in 2018
veel nieuwe data werden toegwoegd.

{ Lagere kosten "Conserverlng en Toegankelijkheid" € 5.000,-- V
ln 2018 werden mlnder dlgitaliseringsprojecten uitgevoerd. Dit had te maken met de
werkvoorraad die er is van verwerking van eerdere projecten. Deze wilden we niet nog
verder op laten lopen.

{ tagere kosten "E-depot'' € 67.q}0,- V
Het Edepot is het speerpunt van het WBA. ln 2017 is er daadwerkel[k een Elepot
aangeschaft. Daarmee is echter not maar slechts een basls e-depot geinstalleerd. Dit
behoefde verdere doorontwikkeling en ultbrelding. Om dit te kunnen reallseren ls een
samenwerkingsverband aangeBaan met het Regionaal Archief Tilburg en de leverancier van
ons E-depot. lnvesteringen kunnen op die manier worden gedeeld, waardoor de kosten lager
blljwn. Als eerste werd een plan voor de ontwikkeling van de tweede fase van het E-depot
op3esteld, Dlt is ¡n 2018 uitgevoerd, maar kon helaas not n¡et worden opgeleverd; dit
verwachten we begin 2019. Verder werd ook not een speciale appl¡catie voor de ontslult¡ng
u¿ n bouwdossiers geimplementeerd.
ln 2018 is geínvesteerd In het aanlrekken van externe deskundigheid en het vergroten van de
eigen kennis- Twee enthous¡este en deskundige medewerkters van de gemeente Moerdijk
werd op detacheriqsbasis aan het E-depotteam van het WBA toegevoegd.
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De kosten voor het e-depot bleven in 201E, ondanks de posat¡eve ontwikkel¡n3en, achter bü
het ingeschatte budget. De optestarte âanslu¡ttrajeclen met de negen WBA gemeenten
bleken in 2018 nog geen kostenfactor. De aankoop van een zoekinterface voor het E-depot
kon in 201E noggeen doorgang vinden, zodat het hiervoor bestemde budget niet werd
besteed. Omdat de genoemde detacheringen niet voor het gehele boetjaar golden, waren
d¡e kosten ook mlnder dan geraamd.
ln het Beleidsplan 2018-2022 is uitgelegd dat het WBA verwacht dat het voor de komende
jaren voorziene E-depot budget ook nodig ral zijn voor een kwalitatleve rrersterking van het
E-depotteam. Dit gebeurde in 2018 via detacherlng maar dient een yast karakter te kriþen.
Daarom zal vanaf 2019 een deel van het Edepot budget worden overgeheveld naar de
personeelsbegrot¡ng om de nood¿akelljke personele versterking te realiseren. De kosten
daarvan komen voor een groot deel overeen met de losten die aan detachering rijn besteed.

{ Lagere kosten "Onvoorzien" € 2.000,-- V
Om de geluids- en akoestiekproblemen ¡n het foetshu¡s aan te pakken werden
geluidsabsorberende wa ndpanelen aangebracht.

r' Niet betrote u¡tgãven "Plustaak Bergen op Zoom' € 56.m0,.. N

ln de begroting 2018 rras nq geen budget opgenomen om de uitgaven aan de plustaak
Bergen op Zoom te dekken. Die uitgaven bestaan uit de kosten voor ect¡viteiten rond de
herdenking van 75 Jaar bevrijding.

{ l-logere "Overige baten' € 88.000,- V
Alle lnkomsten van het WBA zijn gebundeld an de post "Overfie Baten'. Door detachering
van één WBA medewerker bij het Zeeuws Archief, krijgt het WBA extra lnkomsten. De¿e
detachering ler¡erde in 201E ¡n totaal bijna € 40.000 op. Blj de samenstelling van de begroting
2018 is nog geen rekening gehouden met lnkomsten uit de met verbonden partilen
afgesloten dienswerleningsovereenkomsten. Maar daar staan ook uitgaven tegenover, voor
de inhuur vän een erderne inspecteur. Er was wel een beperkt saldo. Daarnaast hebben het
WBA en de gemeente Bergen op Zoom afspraken gemaakt over de vergoeding door Bergen
op Zoom van een deel van de exploitatiekosten van het ondergronds archiefdepot. Dere
baten waren ook n¡et begroot. Tenslotte ontving het WBA het laatste deel van een
eenmalige subsidie van ruim € 20.000 yoor het Metamorlo¿eproject Wilhelmietenklooster,
dat op pagina 6 is genoemd.

Rechtmatlgheld

ln het kader van de uitvoering van de begroting ¡s een inventarisatie gemaakt van de ¡nterne
regelSeving en de vaststelling van een toets¡ntskader voor de controle van de rechtmatigheid. Vanuit
Wet, regelgeving en besluiten is aangegeræn welke artikelen van belang zijn en vervolgens op welke
processen deze uiteindelijk van invloed rljn. Voor de processen inkoop, verkoop, salarisbetalingen,
investeringen, opstellen verantwoording en begroting zijn procesbeschrijvingen gemaakt. tÞze zijn in
de loop van 20lE geactualiseerd aan de nieuwe WBA-situatie. Daarnaast is een extern
æntroleprotocol en een normenkader opgesteld, Dit wordt in 2019 door het algemeen bestuur
vastgesteld.
ln de vergadering van het algemeen bestuur van l juli 2016 rijn het directiestatuut en
mandaatregeling van het WBA vastgesteld.
De accountant riet in rijn controle toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid. ln 2018 vond
meermalig overleg met de accountant plaats.

a bakenllly20
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Ondernamerschep voor de omzetbelestlnt

Naar aanleiding van een ingesteld boekenovenicht orer de jaren 2ü)1 - 2005 heeft de inspectle
omzetbelasting in januari 2006 geconcludeerd dat de vri¡stell¡n3sbepaling van artikel ll lid I letter u

rran de wet omzetbelastlng niet op het RAWB van toepasslng ls. Het RAWB maakt flscaal gerien winst
of verlies doordat de bddrage rr¿n de deelnemers niet wordt beperkt tot het aandeel in de k$ten ven

de exploltatle. Dat houdt in dat het RAWB belast ondernemer is voor de om¿etbelastlng en als getlolg

daarv¿n alle in rekening gebrachte omretbelast¡ng mag rrerrekenen. Deze stellingname is in een brlef
van 2E ohober 2015 door de fiscus herbevestigd specifiek voor de níeuwe archieforganisatie WBA.

Daarin is ook bepaald dat de deelnemers teen recht hebben op terugbetaling van hun evenredig
aandeel in de te r¡ormen reserve.
De¡e reserve is echter wé! gelimiteerd. Al eerder is gemeld dðt het bestuur hiervoor een plafond van
596 heeft ingesteld. Dit plafiond is in 2017 albereikt. Het saldo 2018 gaat in een bestemmingsreserve
rloor dekklng van de kosten die gemaakt gaan vrorden voor de rrerplaatsing en alternatieve opslag
van de archieven die nu nog worden bewaard in het kelderdepot van het pand in Oudenbosch. Dit
pand, wat op de telder na al bijna volledig leeg staat, wordt in de loop van 2019 in de verkoop
geplaatst.

o bakertllly21
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Ovenicht van lasten en baten in de jaarrekenlng 2018

ln dlt overzicht is een kolom bíjgevoegd, namelljk die van de exploitatie 2017. Dat teeft ¡nz¡cht an de
ontwikkeling van de exploitatie over meerdere jaren.
ln de laatste kolom wordt de relatle tussen begroting en erploitatie orer 2018 getoond, hetgeen leidt
tot het ef eerder genoemde posltleve saldo van €. L0É.,737 ,

Programma Archiefbeheer Ovenlcht 2018

Onuúdfvln3 Rekenln¡
2017

Rekenlng

2018

Be¡rotl¡U
2018

Ver¡chll
2018

I-ASTEN

Personele lasten
Huisvesting

lnhuur derden en acæuntant
Bedrijfsvoering

ICI en Dlgltaal Beheer

Conserverl ng en Toegankelijkheid

Edepot

Onvoor¡len

Kosten Plustaak Bergen op Zoom

Saldo 2017

1.357.007

539.E45

104.640

4r.6t7
84.890

50.129

70.28s

28.000

56.000

149.671

1.489.211

s49.068

9¡1.044

29.804

98-672

40.æ6
103.090

17.997

5s.898

1.4E6.551

530.189

100.38r

33.396

108.281

45.38s

170.000

20.0m

0

.2.660

-18.879

6.337

3.592

9.609

5.299

66.910

2-ql3
-55.898

Tota¡l l¡len 2.482.t04 2,477.E70 2.494,183 16,313

8AÏEN

Plustaek Bergen op Zoom
Plustaak (HlP) Roosendaal

Bijdragen Deelnemers

Over¡ge Balen

56.000

82.203
2.26?.248

80.6s3

56.000

83.3s4
2.298.213

145.f)40

56.m0
83.354

2.298.2L3

56.616

0
0
o

88.424

Tote¡lEaten 2.¡182.10¡t 2.582.607 2.494.183 88.¡û24

SrHo 2018 10¡û.737
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Balans per 3l december 2018

ÀcTwA PAEEIYA

Om-hrllvlno
3t-l&20t8

tct
3t.12.20r?

G) Om.dnl¡vlno
3l-l2r20lt

tð
31.1â2ût7

t€t

V¡rl¡ ¡ctv¡

lmmlarËlc Estå ectilß
Koctãì rldttn galdledrEen

lr¡terlêle \ætc âcli\ã
hßttertngerì mGl ôcorlortrÉch rrJl

r0,419

r.076-æ0

10.62

r. 165.620

vrs nalvr

E¡o€n \cnr¡ogen

Algarana æsane

Baslsmring8r6€rrêi

Vær¿l6rtnoarì

Ondsñorjd æbour m iñarìti¡ris

Vasle eclrrdeñ
Kadlåelt€ßlrtllrB gem, Mo€rdiik

128,073

50.0@
r04 ñ17

I 16-966

1.194.00{

2E-4(}3

149.67t

11t.4ô6

1.?ßa.n?

follll vlrb acüY¡ r.0tô649 l.l7ô2,1t lot|âl våð p.dy. 1.3€t.rt1 r.''l¡r7

Vlotùnde acüv¡

Utzenlmerì ko.tcr d¡n ôån i¡Er

Vorderingen op oúGnbæ l¡clsnrn
olÊûe tordeíngcn

Vonleiìg op rijkschetkFt

Ln¡iö n*tdden
E.nksJdi
l(Ë

O€rloFìdeoo3tôn
ñbg te ontrarlgên bcfügcn
voctitbetadde badragcn

33.958
r.923

350.m0

193.,m
æ6

39

71.3aO

63,308

.f38-875

18Ð

32ô

6.21t

Vlo(þ¡dc prlvr

Itbtto ì¡ottrrd! ¡chjd
OËlgc achddrn

O€rlopãlde Doslen

l,log te bÊtaleñ bedrggÊn

28.M2

I t0.793

5,77r

103.871

lotaal vbünd. rctlv! ô1tO,967 Éln.tlt lotr¡l uloürndc ordvl 138.834 t09.aa2

l.t37.Cr6
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Grondslagen van de financiële verslaglegglng

lnleidln3

Onderstâânde samenvattlng van de grondslagen, waarop de financiële verslaglegging is gebaseerd, is
bedoeld als leldraad voor een juiste interpretetie van de financiële ovenichten. De jaarrekening is

opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en temeenten daarvoor geeft.

Aþemene grondrla¡en voor het optell€n ven da jaerrekening

De waarderlng van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waa¡den.

De baten en lasten worden toeterekend aan hetjaar waarop ¡lj betrekking hebben.

Balans

Vale ¡ctiv¡

lm m¡tariËþ vå3te ectlYâ

ln afwijkiry van het bepaalde in de verordening art. 212 heeft het bestuur bii de vaststellingvan de
jaarrekening 2(þ5 besloten de afslultprovlsie van de lening voor de nieuwbouw in 40 jaar annuilalr af
te schrijven,

Materiåle va¡ta ¡ctþ¡

De activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafpriJs vermlnderd met de afschriJvlngen, De

investeringen in het pand Oudenbosch worden wat het gebouw en depotstellingen betreft annuitair
afgeschrerlen in 40 Jaar. De lnr¡esteringen in de inrichtingskosten van het pand Oudenbosch worden
afgeschreven ln 15 jaar linealr.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
. St¡cht¡nSskosten pand Oudenbosch
. lnr¡cht¡n8skostenpandOudenbosch
o Meubilair Koetshu¡s
o ICT-investeringKoetshuis

40 jaar annui'tair
15 jaar lineair
15 jaar llnealr
3 jaar llnealr

Flnanclële vaste åctlve

De flnanclële vaste act¡va zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vtottcnde ¡ctlve

tÞ vlottende actlva tijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De risico's op kortlopende
vorderingen kunnen als verwaarloosbaar worden beschouwd. Van een noorziening voor
oninbaarheid is derhal¡¿e Seen sprake.

a bakenllly24
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Re¡crvc¡
fÞ al3emene res€rve isgevoed mel het eerdere rekenlryresultaat.

VoorrlcnÙ¡cn
De voorrieni¡g onderhoud gebouw en inventaris pand Eeukenlaan te Oudenbosch, ls gebaseerd op
het in 2012 opgestelde meerjaren onderhoudsplan.

lendop.ndÊ ¡druHcn m ulottcnde parehn

tÞ langlopende schulden en vlottende passlva zljn gewaardeerd tegen nominele waarde.

Glond¡lilsn uoor n¡ult¡f br¡elhg

llet saldo rran lalen en baten is berekend op basis wn het stelsel van lôsten en baten. Dat houdt ¡n
dat de kolen en opbrenpten yerantwoord worden in het boe$aar urearop zij betrekking hebben. ln
de jarrrekening is roveel mogelUk met rærplichtlngen rekening gehouden. Eventuele
afuiikkelingwerschillen worden ln het voþende boekþar functioneelver¡ntwoord.

o bahnllty25
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Overzicht WNT 2018

L Bezoldlglng topfunctionarissen

1a. Leidurygevende topîunctionansse¡¡ r¡tet dier¡stbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder rJienslbelrekftrng vanaf de 13 maand van de funcllevervullirtg

@ batertitty

OirælèurFuncüegegovens

^afwang 
erì c'nd6 lurf,lielewullng rn 2Q1fl 01,o1 - 3llr2

Omvâng d€nstv€rbånd (als deeltrldfaclo. r^
fte)

1

Oleî9tbêtrekhrìg ? ,â
Eeældlglng
Belon,ng plu$ belastÞare

onkoslcñvergc€d¡rEen
8{t.465

Belon¡rìgen belaalbaar op lermIil l{¡ 696

lU t61Suòforaa,

lnd¡vduoBl loepasselr¡ke
bezoldrginqsmaxrmum 1 89 ono

-,t- Orwerschuldrgrd betaald en rìog n¡et

lerugontvan4€n

bG¡oldig¡n0

Nvt,

'r 04.161

Reden uaarom de overgshriÉing al dsn n,et
rs toegeslaân

N v.l.

N v.t
Toelishting op de vordenrÐ rleçeôs
ofiverschr¡ldrgde

fIr€cleur Olrsõt r,,rFunctlegegwene
Aarwang €n eind€ funcl¡srervulhng irì it01Z 0tr0'l - 3l|t2 01ro1 - 31r12

omvafB dienstv€rbånd (als deeltldfåctor in

tte)
1,0 l0

OlenstÞÊtrekk¡ng', iå ja

Ecroldl0ln0
Belorung p¡uS belAstbarc
0nloslerìvorOoôd,ngen

93.79fi 85 å90

Bebnngen be!aatba¿r qp 16¡¡rl¡ r3 9b0 r2 5t3
1 07.745 gö to3S¿.rDtoråå,

lrdiyidúee{ toepasselr¡ke
b€zoldrgrogsmaímun 181 000 181 .'100

Totale bezoldiging 107. /¿f¡ gö.103

@Eqr UIIME

4EqI IETilM[f,ilffilll|EE
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Be¡tuur¡lodon Degellikt Bc¡tuur cn Algcmeen Bc¡tuur

Ondrstaande beatuuæleden zijn welhouders ln de deelne¡nendo geme€nl€n. Deze fundie is
onbeældigd-

Toe zlc hlh oud end e tofi unclion aræsan.'
Iùigotljks Bcstuur ln 2O1E:

Daoelllks begtuur roor colleoawisselino:
De he€rJ,P.M. KliJs, voorzltter, liJ namens de çrneente Moenlijk
De heerA.J.M. Coppgns, lid namefis de gemeente Beqan op Zoom
de hear G.A. Lok, lad namsns (þ gemeente Roosendaal
de heer W.F.L. Reijnders, særstaris nam€s West-Brabants Archisf

Aloemeen besluur voor collæqrriss€lino:
De h3€f J.P.M. Klþ. tloozltter, lid namens de gemaente lloer'tlijlt
DB h€€r A.J.M, Coppens, lid namens de gerneante Bergen op Zoom
de hesr C.A. Lot, lid namens de gemeenle Roæendaal
de heer W.F.L. Raijnders, Eecrdaris names West-Brabânts Archief
tþ heer J.P. van Hal, liJ namanE d€ gsmgenle Etten-Leur
<þ heet J,A,H. Mollen. lid namans de gemeente Halderberge
de hesr C,J. Errers. lad nâmêns de gerneente Rucphen
rneyror¡w P.W-A. Lepokler- Ruitenberg, lld namenE de g€meent€ Sleenbergen
de heer J.M.A. van Agtmaa!. lij namens de gemeenle Woensdæcht
mevfouw L.C. Popp* de Loofi, lid namene de gemeenleZundeil

Daoeliike Bestuur na øllEewlssellno:
de heer J.P.M. Xlþ, voozitler, lid namem de gem€êntê Moerdifk
mevrouw ÀJ-A.M. Stinenbosdr. lid nanens de gemeentê Beqen op Zoom
de heer C.A. Lok, lid namens de g€mgsnte Roæêndsal
de heer W.F,L. Reijnden, secretaris namee WeEl-Brabants Archief

Aloenreen Bestuur na colleoewisselino:
de heer J.P.M. Klijs. rcorzitte, lid namens de gemeente Moerdljk
mevrouwA.J.A.M. Stln€nbosch, lid namens de ggrn€erite Bergen op Zoom
de hær C.A. Lok, li<l namens de gemoente Roosendaal
de lper W.F.L. Reljnders, secretarls nâmes Waet.Brabants Archisf
de heer J.P. van Hal, litl narnsnE de gemeente Ettan-Leur
de heer J.A.H. Mollen, lkJ namens degemeente Halderberge
<le heer L. Matthljssen- de Jong, lid namenE de gom€€nte Rucphen
mwrouvì, P,W.A. Lepolder- Ruitenberg, litJ namens de gemeente Steenbergen
de heer J.M,A. rran Agtmaal. lld namens de gronreente Woensdrechl
de heer J.G.M. Beer, lid nam€ns de gemeente Zundert
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Toellchtlng op de balans

Actfua

Vof;e acthra

lm¡l¡olcñëte wsteocìlva

De post immateriêle veste act¡va bestaat uit:

Bocl¡weerdc ultl¡m 201E 20t7
Kosten afsluiten geldleningen 10.419 10.622
Tot¡¡l 10.419 10.622

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het

þar 2018:

[úoÞ¡lëlevasle actiw

De mateliële vaste actlvô bestaan u¡tslultend uit lnvesterlngen met eænomisch nut. En kunnen als

volgl worden onderverdeeld:

Bockwerrdc ultlmo 20tE 20t7
Eedriifsgebouwen 943.494 979.266
Machines. aDoaraten en installaties 132-736 186.354
Totââl 1.076.230 1.16ri.6¡0

Het onderstaande overrlcht geeft het rlerloop van de boekwaarde van de lnvesteringen met
economlsch nut weer:

o bakertllly

Boehra¡rd¡
r.r.20r8

lnrrÊstarlngen Afschrljvlrgen Soel¡waarde
31-t2-2018

Xosten slulten ¡eldlenlnten LO.6Xt 0 203 10.419

Tote¡l 10.622 o 203 10¡19

Bocl¡w¡erdc
l-1-201E

lnrcrteringm Afrchrþçen W¡¡rde.
Yerminderin:

Boeh¡¡srde
31.12-1018

Bedriifscebouwen 979.2ffi 0 35.773 c 943.494

Machines,
apparaten
installaties

186.354 0 53.618 c L32;t36

Tot¡al 1.165.620 o 89391 ¡ 1.076.230
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Saldo
31-12-2018

Voonlcnln3
onlnb¡erheld

S¡ldo
31-12-2017

Vorderingen op openbare
lichamen

33.958 0

Orerice Vorderinsen 1.923 0 63.308
Vorderins op riikschatkist 350.0m 0
Tot¡¡l 385.8m o 63308

ìllottcndc rctþe

Ul¡tc¡dn1cn korte¡ üon êún fur

l/q¿ø¡l&mü&len

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

20r8 20t7
Kassaldo 298 189
Banksaldi r93.¡!09 4:ì8.675
Tote¡l tgt.7g, ¡l3t.t6¡l

ùefupn&orltiw

De post wedopende activa þn als volgt onderscheiden worden:

20tE 2017
Vooruitbetaalde bedraren 71.340 6.217
Ntr te ontvan¡en bedra¡en 39 326
fot¡d 71.379 6.5¡[3

P¡sslvs

Vosle prcslw

Eþenvcrmqen

Het in de balans bestaat u¡t deE posten:

20r8 20t7
Altemene rererve 128.O73 28.403
BestemmlnSsreserves:

Ove rice bestemmincsreservec 50,æ0
Eigen vermogen voor bestemmint
Resultaat boekiaar L0É.737 149-671

Totaal 282.811 178.073

2p C



Re¡ane¡ 5aHo.
be¡temml

]U
mfl

Saldo
1-t-2018

Toevoq3ing Onttreftkln3 ToeYoe¡hg
reeuhaat

t018

S¡ldo
31-12.201E

Algemene reserve 28.¡û03 99.671 12E.073
Plustaak reserve 50.000 50.000
Totrel 149.671 28.403 t49.67t 178.073

Het verloop in 2018 wordt in onderstaand over¿lcht per r€serve weergeteven.

Yoor&n&ngcn

De in de balans opgenomen voonienlngen bestaan uit de volgende pocten:

2018 20t7
Onderhoud Sebouw en inventaris 116.966 111.466
Tot¡sl 116.966 111.466

Het verloop in 2018 wordt ln onder¡taand orer¿icht per voonienlng weergegeven.

Vas¡c sdtul&n mâ een loopfrld lorya¡ hn één þor

De rentelast van de vaste schulden 2018 bedroeg e L9.47O

a balenllty

Voorrieningen S¡ldo
1-1¿018

Toevoeglng Onttr€kk¡n3 Saldo
3l-12-2018

Ondeñoud gebouw an
inventarls 111.466 7.800 2.300 116.966

Totaal ttt.466 7.t00 2.3æ 116.966

Saldo
1-1¿01t

Ver¡ncerda-
rln¡en

Af,ooingcn SaHo
3t-12-201t

Onderhandse leninSen L.2E5,777 0 86.773 1.199.m4
Tote¡l t.295.7r7 0 86.773 1.t19.fxt4
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lllottcnde psslw

Ondet de vlottende passiva zijn opgenomen:

zolE 20t7
Schulden < 1 jaar 28.U2 s.771
Or¿erlopende passiva 110.793 103.871
Tot¡¡l 13t.t3¡[ 109.642

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als wlgt worden gespeclflceerd:

20tt 2017
OverlSe schulden 2E.U2 5.771
Tota¡l t8.042 9.77t

De specificatie van de overlopende passiva is als vol4:

2018 2017
No3 te betalen bedrasen 41.152 35.378
Saldo BTW- aaqlfte 4û
kwartaal

69.641 68.493

Tote¡l 110.7!t3 lo3.87l

Nþt uti de balo¡lr b//4plndp verpllcûdngcllt

De ondersteun¡ng op het gebied van Financiën is exclusief de uitvoering van het feitelijke
betalingsverkeer- Daarvoor is het WBA ¿elf verantwoordelijk. Omdat het WBA de arbeidsroorwaarden
van de gemeente Mo€rd¡jk volgt, voert de gemeente Bergen op Zoom deze uit. De beide
huurverplichtingen betreffen het kantoorpand van het WBA en het centrale archiefdepot in de
centrumgemeente tsergen op Zoom. Voor deze drie or¡ereenkomsten geldt een Jaarlijkse lndexering
met het consumentenprijsindexcijfer (CPl) van het Centraal Bureau voor de Stat¡st¡ek (CBSI.

Ovsnldrt niet uit b¡l¡n¡ bllikc¡rdc mrcrlrltp yrrpllclrtl¡u:n
Vol¡nr Vcmlldrtlru Dlc¡utnrlcncr In¡er¡¡d¡tum lto¡tcn ln 2üt fooDtlld

1 Ondersteuníng finaocièn en P en O geme€nte Bergen op Zoom
2 Huur Koetshuis Hofstre* 2b 8emeente Ber8en op Zoom
3 Huur archlefdepot Wlhelnlnaveld 97 B,cmeente Oerlen op Zoom

1-1-æ17

1-t-2017
1-7-2016

€70.m
€ 9!t.18Í)

e 226.19!t

5Jaar

25iaar
25 ia¡r en 6 mod

a balenllly3r
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Va¡tstellingsbeslult

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Regionaal Archief West.Brabant in de
openbare rrergaderlng van 3 juli 2019:

De voorzitter, De

- - J.P.M. Klijs W .t. Reilnders

c balcrtlllys2
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C.ontroleverkladng

Dere ls afzonderlijk bijgevoegd.
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BUIÂGEN

Ovezicht personeelskosten

Overzicht huisvestingskosten

Overzicht geactiveerde kapitaa lultgaven

Overzicht reserves en vooraleningen

Overricht opgenomen geldleningen

lnvesterlngs- en financieringsoverzicht

Ovenicht deelnemersbljdragen

Kostenverdeling per taakveld

Schatkistbankieren
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Ovenicht perconeelskosten

Overzicht h ulsvesti ngskoste n

Ovenkl¡t Pcrso¡reel¡ftostcn

Omsdrrflvln3

LASTEN

Salarissen

reiskosten woning werk

Opleidingen

orrerige personeelskosten

Ecarotlry
2018

r.430.906

20.875

21.231

13.539

Xclcniltg
201t

1.429.100

34.033

L2.726

13.352

Vcrschil

1.806

-13.158

8.5{ts

187

Totoal Lasten t.t ffi.55t t.t E9.2tt -2.ffi

Ovenkñt hubvesta æskoûten 2018

Omrchrflvln¡ Ecarotitg
20lt

Rclening

2018

Varcút

locade Oudenbo¡rfr

Kapitaallasten

Overlge kosten

Stortlng ln voorziening

82.044

47.455

7.451

85.073

46.ær
7.800

-3.029

824

-349

Toloøl Lfi.99 7:r9.W -2.lt!fl

loc¡tie l(oetshui¡

Huur en kapltaallasten

Overlge kosten

103.3¡f4

26.726

104.679

42.296

-1.335

-15.570

Totaal t:n.om 146.97!t -16.90s

locetle Wllhc lmln¡veld

Huur

Overige kosten
223.L25

40.0¡14

226.199

36.390

-3.074

3.654

Tolool 26t,769 262.W !tg)

Tæaal hulsw¡tlngskosten 530.189 !t49.068 -u.rr9
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Overzicht geactlveerde kapitaaluitgaven

Oonpronkellll
bedra3 der

kapltaaluigEræ
n31-il1-ãll8

Omrdrrljvlt¡ van de
leplbJult3aren

Oorprmlcl[k
bedngdcr

l¡pit¡¡lul[¡vrn
ætt

wrmecrd
crln¡cn
ñrß

Verminderi
ng (anders

d¡n dor
eflot3lq¡/af
¡drrlivlnr

Peftent¡le cn
mailrt¡f vrl
alsdrdiulng

I 2 3 4 5 6

lrort"n l"n¡ng nieuwbouw

Nieuwb O'bocch stichti ngsloste n

Ni euwb O'bosch in rldrtl ngskosten

fvleubilair Xoetshuis

ICT Koetrhuie

€

€

€

c

e

12,5ü)

1.3l:t-¡û84

467,ß7

60.æ0

55.5m

€

€

€

€

€

€

€

e

€

€

€ 12.5ü)

€ 1.313.484

€ 467-467

€ ó0.0m

€ 55,500

ann 40 jr

1,27%ann40lr

ô,2896 lin. 15 ir

296 Un 15

196 Un 3

TOTAA! c L9ß951 € c c L!m.951 e

Omrchriþiryvmde
k+¡taâlúltgây€n

Tot¡¡l
afrórijuln3op

k¡pltæ!
ultgüren tot

út8

Vermeerd
cr{n¡en
fiB

Af¡chr[vltr¡
op

kagitaaluig
æen2fll8

Oochr¡¡rdc
ot-ot-2018

Eoekwærde
31-rt ¡0r8

I 7 I 9 10 11

fosten lening nieuwbouw

Nl euwb O'bosrjr st¡cht¡ ntskosten

Nieuwb O'bosch inricfiti ngskosten

Meubilair Koetshuit

ICT Koetshul3

1.878

3:t4.218

174.L12

4.fno

r8.500

€

€

€

€

f

€

€

€

€

€

€ 203

c 35,Tît

€ 31.118

€ 4,m0

€ 18"5d,

1o.622

979.266

93.355

56.m0

37.m0

€

€

€

€

€

€

€

€

€

e

10,419

9ô3.¿93

62,2t6

s2.(m

l8.5m

TOÏAAt € 7:t¿708 c C 8!t!t!t¡0 € t-1t6.2/¡3 € t.06.649
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Naam re¡erue of voorrienlns
Saldoper
l-1-2û18

Vermeer
de¡{n¡en

Yeflnlnq
erln¡en

Saldo per

31-12-2018

Re¡crYc¡

Algemene rÊserve

Plustaak reserve
28.¿t03 99.671

50.0æ

728.O73

s0.mú

Totaâl 28.¡m 149.67r 0 1r8.ûr3

Voonlenln¡en

Onderhoud rebouw en inventaris
laarlijkse dotat¡e conform onderhoudsplan

111.466

7.8m ¿3m 116.966

fotaal 11L{66 7.80 Z¡m ü6.966

Ovenicht reserues en vootzlen¡ngen

Overzlcht opgenomen geldlen¡ngen

lnvesterlngs- en ft nencieringsovenicht

irdr otrd
Ùb¡.tlt L¡u ¡.dñrd.

Ldrl i, Oa.ltDr¡llt
La!þ-

bÐ
btú

rarñ¡.d.|
.l¡lFll|mF

t.t.tr
¡at.¡¡i¡a..tia>

t ìll {.
{¡ aót
6G
5E

È¡l-a
È¡l-r
a-r¡añ
Í-rlD¡

þ¡'
&o
¡ott
üt

L?¡
l¡r

¡
t

tËr¿t
'.õa¡{Ø

ts.9
aôt5
! t¡0

! r¡!
ttH
td

tGg
od
9t

I nfrl -'iI uio.I-----------l

l{r. Omsôdlvlnt Stsrd p.r
t-1-¡ût8

Vcrmeededn3en Vermlnderln3en SÞnd per

¡t-12-2018
1.

2.

3,

4.

vaste actava

reserueS

voonieningen
opßenomen langlopende celdleninren

1.176.2¿13

2&{03
111-¡166

\285.n7

0

r49.6?1

7.8m

8Ít.594

2.3m
a6-Tt?

1.086.64!

178.07:

116.96Í

:-1E1.üX

Fl nmclerln¡rovc r¡chot / tskort 249.{0E ¡lot.35
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Ovenlcht deelnemersbijdrage

Kostenverdellng per taakyeld

OYerrlcht deelnemcrcblHraren
Blldrascn 20lt

Deelnem¡r¡
olu¡t¡ken büdr¡gsn Tot¡al

Bcrgen op Zoom
Roosendaal
Etten-teur
Halderberge
Moerdijk
Rucphen
Zundert
Steenbergen
Woensdrecht

56.æ0
83.354

79E.ùZt
su.27t
117.663
226.922
242.681D

94-551

92.450
L27.749
93.500

854.427
587.625
117.663
226,922
242.6æ

94.551

92.450
t27.749
93.5m

Toloøt t39.39 22ß.21!' 2.tt37.567

fo¡tenu¡rd¡llry pcr trekveld

fookvcldO.4:Bcdrlfrlloøfng
Leldlnggevende prima¡r proces
Managementondersteuning primalr proces / facilitaire
zaken

Huiwestingskosten

Financiën, toezicht en controle en P&O/HRM

Kosten infiormatievoorriening en âutomatlseriq (lCff
Kosten juridische raken

Tot¡¡l Bcdrlf¡YocrlnS

loolrwld 5,4: ìtlurrla

lotr¡l koctÊn WBA

IÞ overhead bedraatl 229ó van de totale kosten.

LtL.749

E5.799

1¡16.975

91.313

118.220

4.531

558.58?

7.g',..!n:r,

2.502.909
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Schatklstbankieren

750-0m

-3tflm

1l-dcr
I93.¡IOS

2-!l¡9-¡195

-3,(E¡1.8!¡8

s(Il sßt

dccemter
¿lü-:lß1

0

619-{xr!r

4;ì.r4r
C

{m.off

noytrrtr¡
109.tG
419-211

-142.276

13-716

0

c

oLtoùÊr
2ñO2
l7ït.6æ

-2t8.o¡!?

11.O74

c

0

*otenrbcr
31.gil

C

-L77.913

L988

c

350-mc

¡t¡lr¡¡tr¡t
qt-Ín

48r¡.E¡3

-92,W
46.205

-5m.ofi
c

iuli
*.1¡¿

104.897

-209-296

99-3ôS

0

0

¡urf
tw rm

(
-347.¡2f

3.251

c

c

npl
il8.36a
4ß-21r

-ü¿5-8!10

3r7

0

0

æfl
209-lo2

1r1.67!¡

238.7û!¡

7.z$t
c

c

rtEt
TgL'dn
284-411

-249.939

27 ?illil

-6mffi
c

feba¡¡rl
11Ltll3
838.¡165

.2û7.fl¡8

10.647

0

0

l¡ru¡l
rcr.227

56.!¡49

-:m.9ç,
2(n.81!

0

c

wBA 20r8rh,

3¡ldo Ul
bijdra:en deelnemerj
re¡uliere betelinÊcn

Ovcriee inkomsten

¡f : schatk¡rtban k¡erên sloriin¡
bii : schatkistban kieren ooname
lCdo9ß¡rr3Unlß

3,lJ-s22 265.559 74.47 252.Ot4Hnldopcrhrrraal

lu¡nrltl¡do2mt
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Accountants

B¡ker Tilly (Lathedads) N.V
&lster39
Fosbu¡ 3814
4800 tW Ercd¡

Aan hel algemeen bestuur van
Weßt-BrâbenE Archief

br€d¡@bakeflilly.rr
ww.ôdrertily.nl

KvX: 2¡L25560

COIITROLEVERK L RI¡{c VAt{ DE O¡{AF HA¡,I KE LIJ KE ACCOU IIITAI{T

À Vertlaring owrde in de jaaretullen opgcnomonlaanrlcnlng 2018

Onc oordo€l
Wij hebben de jaarrekening 201E van WesþBrabants Archief te Bergen op Zoom g€controleerd,

Naa ons oordeel:
r gesft (þ ¡n de jaarstukk€n opgenornen þarrekening een getroui, beeld van de grootte en de

sam€nstêlling yan zoyvd de batan en la8ten ov€f 2018 ale van de adiva €n paEsiya van
West-Brâbântr Archief op 31 decamber 2018 in overÐensl€mming met h€t Besluit begoling en
veranlwoord¡ng prwincies en gemeenlen (BBV);

o zijn da in de jaarreksn¡ng veranhroorde baten €n lasten alsmede de balansmutatiee over 201E in alle
vân materieel belang zijnde aspecùBn rachtmatig tot glsnd g€komen an over€anslemrning met de
b€grotang en met de in de relevante weþ en regeþaring opgenornen bepalingen, waarcnder de
verordenangen van de gemeenschappelijke regeling zdf. zods vastgelegd ln het normenkader
âoæunlant 2018-

D9 ¡aaneken¡ng bestaat ult:
1. de balans per 31 december 2018:
2- hd over¿iclrt r/an baten en læten over 2018;
3. ds toelachting mat een ovez¡cht van de gêhantoerde grondslagen voor linanciêle verel€ggevang en

andere toeli:htlngen:
4- het overz¡chl kostenverdeling p€r laakr€ld (bijlage)-

Dc bagl¡ voor on¡ oo¡úael
Wij hebben onze controle uilgeræerd volgens het Nederlands r€drl, waaronder ook de Nederlandse
controleslendaarden, het Besluit accountantsæntrole deoenùale overh€den (Bado), het nomenkader
fêchtmâtþheid 2018 dal b væþæteld door hst dgemesn bestuur en hal oontroleprotoæl Wet normoring
bplnkomêns (WNT) 2018 vallen.

Onze verantìi,oordelijkheden op gmnd hiervan zijn beechreven in de soct¡a'Onze wrantwoordeliikheden
voor de ænlole van de jaarrckening'.

Wij ãfn onútankelijk van West-Brabants Archief ¡oals vereist in de Verord€ning inzake de
onafhankelifiheiJ van accountants bij aesuranc+opdradrten (ViO) en andere voor de opdradìt rgl€vanle
onafhankeliflrheilsrcgels in Nederland. Verder hebben wij rol<laan aan de Verordening gedrags- en
beroepvegels acæuntanls (VGBAI.

G bakertitty

B¡k¡r llly (Ncthcrlendsl N.V. trdiq as Bd(er ìilly b a member of ¡he gbbel ne$ort of
Bekar Tilly lñ:mEtorsl Ld., ¡he menû€rs of wfiEà rfe separ¡Þ rtd trúcDcn(þnt legal eñlllæ,

T; r31 (0)76 525 00 00
F: +31 (0F6 525 00 50

ÀtÞhÉ¡ ü(l(@båriS
ñ*¡|lùtÛrn9.Sþ4
8¡¡r t.' lfú¡b-l NV r.ÐüÐro
iFÒallmffi tÉ...rdll
hauwÒro-rþqùDnñ



G bakertittyAccountants

Wij vinclen dat de door ons verkrcgen cont¡ol*inbrmat¡e wldoende en gesch¡kt is als basis vooron6
oordeel.

Î{alcvlng anücumulatlsbepallng WNT nlet geconlrolesrd
ln ovseerislemming met het Controleprotocol WNT 201E hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in a¡tikel 1.6s WÌ.¡T en artikel5, lad 1. sub j Uitroeringsregeling WNT, niel gecontroleed. Drt betekent dat
wij niet h€bb€n geconlroleerd of er wel of niet sprake aE van €€n normoverschriþing door een
leidinggevende topfunctionaris vanrnnge eventuela dienstbetrel¡kingen als leilinggevende topfunctaonaris
tii andere WNT-plichtige instellingen, alsrnede ol de in dit kader vereiste toelichùng juist en \olledig is.

teÞrlallÞlt
Op basia van onze pofessionele ooldeelsvorming hebben wij de matsri€liteil voor de jaarrekenirg als
gehee! bepaal<l op € 24.750, De bij orze control€ to€geÞaste goedksurirBstolerantie bedraagt voor
fouten 1% an voor onzekerheden 3% van d9 lotal€ laetgn indusief toevoegingen am reserves. zoals
vooqescfirwen in artikd 2lid I Bâdo-

Daarb¡j zijn voor de ænlrole van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialateita\roor¡chriften g€hãìt€€rd zoals 

"aetgelegd 
in het Controleproþcol Wl.¡T 2018. Wij houden

ook rekenirB rnet atrr¡¡kingsn en/of mogelifie afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van
delaanekening om hwalitâtieve redenen mâteraeel ziln. zoals ook bedoel in *tikel 3 Ba<b,

Wij ãjn mel hat algemoen bætuur owresng€kornen dat wij aan hel aþerneen baetuur tijdens onze
controlo geoonstateerde atwilkingen boven de € 5.0ü) rapporteren alsmede kleinere añrijkingen dle naar
onze mening om kwalitâtleve of WNT+edenen relevant zijn,

B. Vcrtlering ovcr dc ln dê Þactulkcn opgenomen anderr l¡rformeüc

Naâst de¡âarekening en onae æntroleverklaring daarbij. omvâtten dê jaarsluk¡en andere informatie, die
be6laat ult:
. het iaarverelag. waaon<þr ds programmaverantwoording (uitvoeingsprogramma 20tB) sn de

paragrafen:
. de búlagen.

Op gmnd vrr onderetiaande warþaamhaden zijn wij van mening dat de andera informatie:
¡ rr€t de Jaandrening veænigbaar is en geen mâtêrièle añrijkingen bevat;
. alle ¡nfomatie b€vat dle op grond van het BBV is vereist.

Wij habben de andare informatie gelezen en hebben op basis van onzo kennis en ons begrip. verkregen
vanuit de jaarrekeningoonhole of anderszins, overwogen of de andere ¡nfomâtie maÞfiêle añriikingen
bevat.

Msl onzs werlcaamhederi hebb€n wiJ voldaan aan de rrereisten in de Gemeent€$rsl €n de Ned€dands€
Standaard 720.Dszs werkzaamhedsn h€bb€o n¡et dez€Íds dieggang als onzs conlrolawertzsamheden
bijde jaarrekening.

Het dagelijls besluur is veranlìmordelijk 'roor het opstellen van de andere informatie. waaronder het
jaarverclag ln overeenstemmlng mel het BBV.
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C. Earchñjvlng y6n vrrantwoordolijkfteden met betmkhlng tot de laarrrkenlng

Varantwoo¡úelifkhedcn vân he, atgþmaan en dapllths ôest¿urvoor de faarekenlng
Het dagelijks bestuur is verantwoordeli¡k rcor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
o\rereenslemmirig mel het BBV. Het dagelijks bestuur is ook veranlwoordelúk voor h€t reûtmat¡g td
Eland kornen van de in de þarreken¡ng verantvvoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
orrsrssìstemming met tle begroting sn mel de ¡n de relevantew€t- en regelgeving, waaronder
gømeentdijke verordeningen, opgenornsn bepalingen, zoals opgenomen in het normenkad€r
rechtmatigheid 2018.

ln dlt kader is het dâgrelijks bestuur tevens verantwoordeliþ voor een zodanige inteme be*neaing die het
dagelijks bestuur noodzakeliik acht om het opmaken van de þarrekening en de naleving van die
relevante wst- en regelgeving mogelijk tê maken zonder añrijkingen van matsr¡sel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bi¡ tnt opmaken vån de jaarrekening moet het dagalijka beetuur atwegen of de llnancièle positie
voldoende is om de çmeenschappelijke egeling rn staat te stellen de nsioo's vanuit de leguliete
bedrljfsvoering flnancieel op te vângen. Het dæelijks bestuur moet gebeuñ€nissen en omstandigheden
waardoor gereds tw¡jþl ¿ou kunnen bestaan of de r¡s¡co's kunnen worden opgevangen toelichten in de

þarekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoeþnen yan toezichl op het proces van linanciêle
verslaggeving van de gemeenschappelifke r€gsl¡ng,

Onæ vsrantvroodelijkheden voor de controle v¡n do jaarrckcning
Onze t€rantwoordelükheid is het zodanig plannen en uitr¡oeren yan esr ænroleopdracht dat wif daarmee
rcl(þend€ en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te gwen oordsel.

Onze ænt¡ole n uitgevoerd m€l een hoge mate maar g€an abeolute mate van zekerheid waardoor hel
mogelik as dal wij tijdeß onze controle niet alÞ materiële fouten en ftaude ontdekken.

Afuijkingen kunnen ontstaan als g€r/olg van foutsn dlra.¡de 9n z¡jn materieel indi€n reddijkeruijs kan
uorden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlift, van invloed kunnen ziin o0 de eoonomische
beslissingen die gebruikers op basrs van deze jaanekenrng nemen. Oe mater¡alite¡t beinvloedt de aard,
t¡ming en ornvang van onze controlewerlcaarnheden en de e¡raluatie van het efrect van oodertende
afwijkingen op ons oordeol.

Wij hebben deze acæuntantgcontrole professioneel kritiscñ uitgevoed €fl hebben wa¿r relevanl
professionele oord€els.rormirq toegêpÊst in overeenstemming met de Nederlandse cont¡olestandaarden.
het Bdo. het nomenkader rechlmâtlghdd 2018, het Controleprotocol WNT 2018. ethische'¿oorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.

On¡¡ controlc bc¡tond ondor andcrs ult:
¡ het ¡dentiltæcn en inscñatten van de r¡srco's dat de iaarrckening añrijkingen van materieel

belang beval als gevolg van fouten of fraude dat baten ên læten alsmede de balansmutatiec als
garoþ van fu,¡ten of fraude niet in alle van mâterie€l belang zt nde aspe€len re{ûìtmat¡g tot stand
zijn gekomen lret an reâ€rie op de¿e risico's bepalen en uitvoeren van controlewerlcaamheden en
het verkrijgen van æntrole-informatie dle ìroldo€nde en geschikl is als basis vtxrr onE oordeel. Bij
fraude is hel ris¡co dat esn afwijking van nuterieel belarrg niel onldekl wordl groter dan bij Ícuten.
Bif fraude kan sprako zijn van samenspann¡ng, valsheid in geschrfie, het opzettelijk nalsten
transaclies vast te legggn, het opz€ttsl¡ik verkeerú voorstellen van zaken of hot doorbr€ken van
de interne b€ñeeßing;
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hel veûrþen van inzicht in de interns behersing d¡s r€lsvant ¡B voor do ænfoþ mat alE dod
ænholewerkzaamheden te eelederen die paesend zijn in de omatandþheden. Deze
weÅeaamheden hebben niet als doel om een oordael uit te spreken over de effeclivileil van de
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling:
het evalueren yan de çschikllæld van de gÊbruikte grondslagen voor financiële venslaggeving,
de gebruikte ñnenc¡êle rechtmat¡gheitscriteraa en het evalueren van de redeliikheid van
schattingen door het dagelijlrs bestuur van ds gemeenschappelilke regeling en de belichtingen
die daarover in de jaarrekoing staant
het vaslstellen dal de door hat dagelijks beatuur gehanteerde añveging dat de
çmeenschappelifke ægeling in slaat is de nsico's vanuit de ægulnm bedrlibvoering flnancieel
op le vangen aanvaardbaar is. Terans het op basis van de wrlr€g€n controleinformalie
vastEtellen of er gebeurtenissen en omstând¡gheden zljn waardoor gerede twifel ¡ou kunnsn
bestaan of da çrneenschappelilke regel¡ng haar linanciêle dsiæ's kan opvangen, Als wij
condude¡en dat er een onzekerñeid vil mat€r¡esl belang bestiaat. zijn wij verplicht om aandachl
in onze controlwertlaring te vestigen op de rdwante gerelaleerde toelichtingen in de
iaarreken¡ng. Als de toelicht¡ngeñ inâdequaåt zijn, mo€len wii onze rreftlaring aanpassen. Onze
condusigs z¡in gebaseerd op <te conlroldnbrmat¡e die verkregen is lol de datum van onze
oontrolev€rldar¡ng. To€komsli¡e gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de gerneenechappelijke regeling de ftnenciÖle ris¡co's n¡et kan opvangen,
hel analuercn van de presentatie. slructuur en inhoud van de þaneksning 6n de daarin
opgenomsn toelichtingen ; en
het evalueren of de iaanekmang €en gFforrw beeld geefr wn de onderliggende traneactiee en
gebeurt€nissên en of de an de jasflÞkening verånttrroorde bâten en lâsten abmede de
belansmulataes ¡n alle van materie€l belang zijnde aspecten rechtmatil tot stand âin gekomen.

Wij oommuniceren m€t hd algemaen bestuur onder andare over de geplande reikwijdte en timing van de
conlfole en over de significante barindingen die uit onze controle naår vorEn zijn gekomen, waaronder
evgntuglo sign¡frcanle teßortkomirigen in de anterne beheersing.

Breda. 24 þni 2019
Baker Tilly (Netherlands) N.V

Was gatøltettd,

drs. R. Opendorp RA
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