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Mededelingen 
 

- Uitoefenen van taken voor derden: 
 
Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het werkgebied van 
het WBA een brief van de Provincie Noord-Brabant ontvangen over het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 
Toezicht 2017. Daarin is m.b.t. het toezicht op het archiefbeheer gewezen op de verplichting van die dagelijkse 
besturen om verantwoording af te leggen over het archiefbeheer van de GR aan hun algemeen bestuur. Die 
verantwoording gebeurt met een KPI rapportage. De gemeenschappelijke regelingen kunnen ervoor kiezen om 
de gemeentearchivaris van de gemeente waarin de regeling is gevestigd voor hun KPI onderzoek in te zetten. 
Artikel 40 van de Archiefwet 1995 maakt dit mogelijk. Daarmee zouden zij de werkwijze bij onze WBA-
gemeenten volgen, waarbij de gemeentearchivaris een KPI onderzoek doet, waarover hij rapporteert aan het 
college. Het college vervolgens gebruikt dit rapport voor de eigen verantwoording aan de raad.  
Het WBA wil een verkenning doen onder de gemeenschappelijke regelingen om te onderzoeken of er afspraken 
kunnen worden gemaakt  over het uitvoeren van KPI onderzoeken door het WBA. Daarvoor zouden dan 
dienstverleningsovereenkomsten worden opgesteld. 
 
In het dagelijks bestuur is dit onderwerp recent aan de orde geweest en is aan de directeur opdracht verleend 
om dit verkennend onderzoek uit te voeren. De uitkomst ervan dient echter te worden teruggekoppeld aan uw 
algemeen bestuur op grond van artikel 4 lid 3 sub 1 van de GR WBA. In dat artikel is bepaald dat het algemeen 
bestuur beslist over de vraag of en in welke omvang het West-Brabants Archief voor een derde taken gaat 
uitvoeren. In uw vergadering van 5 juli a.s. zal daarom aangaande dit onderwerp een concreet bestuursvoorstel 
worden geagendeerd.  
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Vaststellen concept Jaarstukken WBA 2016 
 
Toelichting: 
 
In goede samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom zijn de jaarstukken van het WBA over 2016 
opgesteld. Deze bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarbij horende bijlagen. Deze stukken zijn 
behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2017 en in die vergadering als zodanig 
vastgesteld ter aanbieding aan uw bestuur. Bijgaand treft u de concept versie hiervan aan. 
 
Zoals u kunt zien sluit het boekjaar 2016 met een voorlopig positief resultaat van bijna € 138.000,--. In de 
jaarrekening is op de pagina’s 18-19 uitgelegd hoe dit saldo tot stand is gekomen. Voorgesteld wordt om dit 
bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve van het WBA. Daardoor is het WBA in staat om 
zelf  financiële tegenvallers en risico’s op te vangen. In de Kadernota Verbonden Partijen is in spelregel vijf 
bepaald dat de risico’s worden gedragen door de aangesloten gemeenten. Het WBA wijkt af van die bepaling, 
omdat de fiscus in zijn brief van 28 oktober 2015 het WBA heeft verplicht dat een positief resterend resultaat na 
bestuursbesluit aan de algemene of bestemmingsreserve moet worden toegevoegd. De leden hebben derhalve 
geen recht op terugbetaling van hun evenredig aandeel in de reserve. Het is aan uw bestuur te besluiten over de 
aanwending van de gevormde reserve. 
 
Op maandag 6 maart heeft de accountant de controle uitgevoerd van de administratie van het WBA. Deze 
controle heeft geleid tot aanvullende vragen, welke samen met onze financiële adviseur zijn beantwoord. Dit 
heeft tot gevolg dat de definitieve jaarrekening pas daarna kan worden opgesteld en aangeboden ter verificatie 
aan de accountant. Daarnaast betekent dit dat het afgeven van een verklaring en het uitbrengen van een verslag 
door de accountant nog even op zich laat wachten. Op het moment van samenstellen van dit bestuursvoorstel 
was dit nog niet ontvangen. Hopelijk is dit alsnog tijdig beschikbaar om in uw vergadering van 7 april te 
bespreken.  
 
Besluit: 
 
Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief besluit om: 

1. De concept jaarstukken 2016 van het WBA vast te stellen en voor 15 april ter kennisname toe te sturen 
aan de raden van de aangesloten gemeenten. Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering 
van 5 juli 2017.  

2. Het positieve resultaat van het boekjaar 2016 in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserve 
van het WBA. 

 
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 april  2017. 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs     W.F.L. Reijnders 



 
Agendapunt  vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017 
 
 
Vaststellen concept herziene begroting WBA 2017 
 
Toelichting: 
 
In goede samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is een herziening van de begroting van het WBA 
over 2017 opgesteld. Deze herziening achten wij noodzakelijk omdat er ten tijde van het opstellen van de 
oorspronkelijke begroting, in maart 2016, onvoldoende feitelijke gegevens beschikbaar waren. Bij de presentatie 
en vaststelling ervan is dit duidelijk gemaakt en is dit door het bestuur onderkend. Ook de kaderbrief over de 
begroting 2017 beschrijft dat de ramingen geen andere grondslag hadden dan de ramingen zoals ze in de WBA 
begroting 2016 zijn opgenomen.  
Bij de bespreking van de WBA stukken (Gemeenschappelijke Regeling en Begrotingen 2016 en 2017) in de 
gemeenteraden is door meerdere fracties expliciet gevraagd om, indien realistisch, een tussentijdse aanpassing 
te maken van de begroting 2017. Dit verzoek, gevoegd bij de omstandigheid dat we inmiddels een negental 
maanden WBA achter de rug hebben, een concept jaarrekening 2016 hebben en daardoor over betere en meer 
betrouwbare cijfers beschikken, leidt ertoe dat er een herziene versie is samengesteld van de begroting 2017. In 
de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het WBA van 24 maart 2017 is de concept herziene begroting 
over 2017 besproken en geaccordeerd. Deze treft u hierbij aan.  
 
In de aanbiedingsnota staat al beschreven welke argumenten en feitelijkheden reden waren om de begroting 
2017 te herzien. In het kort komen de belangrijkste wijzigingen neer op: 
 

- Er is niet langer sprake van twee programma’s maar van één programma, nl. Archiefbeheer 
- De afzonderlijke begrotingsposten zijn opnieuw ingedeeld, waarbij kleine posten zijn samengevoegd, 

zodat een wat evenwichtiger begroting ontstaat 
- De lasten zijn zoveel mogelijk aangepast aan de werkelijke kosten, zodat de betrouwbaarheid verbetert 
- Er zijn ook inkomsten opgenomen 
- In de meerjarenraming zijn voor het jaar 2018 de bedragen ingevuld conform de concept begroting 

2018 (welke eveneens in deze AB vergadering wordt behandeld) 
- De herziening heeft effect op de bijdrage voor de deelnemers; deze wordt iets lager dan in de 

oorspronkelijke begroting 2017.  
- De verrekening van dit voordeel voor de deelnemers vindt plaats bij de factuur van het derde kwartaal 

in 2017. 
 
De begroting richt zich met name op de financiële component. Inhoudelijk is de begroting grotendeels 
ongemoeid gelaten. Het WBA beleid moet immers nog vorm worden gegeven. In het Bedrijfsplan WBA zijn al 
summier beleidsvoornemens geschetst, maar verdere invulling van het WBA beleid is op dit moment nog 
onvoldoende uitgewerkt. De reden daarvoor is dat de inrichting van de organisatie vertraging heeft opgelopen en 
medewerkers pas op 1 april 2017 definitief kunnen worden geplaatst in hun nieuwe functie.  
 
Zoals vastgelegd in de Kadernota Verbonden Partijen, zal het WBA in 2018 met een meerjarig beleidsplan 
komen wat parallel loopt met de alsdan te starten nieuwe raadsperiode. Dit beleidsplan zal in het vierde kwartaal 
van 2017 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 
 
 
 



 
 
 
 
Besluit: 
 
Het Algemeen Bestuur stemt in met het concept van de herziene begroting 2017 en biedt deze ter zienswijze 
aan de raden van de aangesloten deelnemers. Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 5 juli 
2017. 
 
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 april 2017. 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs     W.F.L. Reijnders 
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Vaststellen concept begroting WBA 2018 
 
In goede samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is de concept begroting van het WBA over 2018 
opgesteld. Deze is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2017 besproken en geaccordeerd. 
Het document treft u hierbij aan. 
 
De begroting 2018 richt zich, net als de herziene begroting 2017, vooral op de financiële component. Het WBA 
beleid zal in de loop van 2017 vorm worden gegeven. In deze begroting zijn al summier beleidsvoornemens 
geschetst, maar verdere invulling van het WBA beleid moet nog worden uitgewerkt. Zoals vastgelegd in de 
Kadernota Verbonden Partijen, zal het WBA in 2018 met een meerjarig beleidsplan komen wat parallel loopt met 
de alsdan te starten nieuwe raadsperiode. Dit beleidsplan zal in het vierde kwartaal van 2017 worden voorgelegd 
aan het dagelijks bestuur. 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur stemt in met de concept begroting 2018 en biedt deze ter zienswijze aan de raden van de 
aangesloten deelnemers. Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 5 juli 2017. 
 
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief op 7 april 2017. 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs     W.F.L. Reijnders 
 


