€, West-Brabants Archief

Verslag vergadering Algemeen Bestuur West-Brabants Archief

van 3 juli 2019 te Bergen op Zoom

Aanwezig:
J.P.M. Klijs (gemeente Moerdijk), C.A. Lok (gemeente Roosendaal), J.A.H. Mollen (gemeente
Halderberge), G. de Weert.( gemeente Etten-Leur), en A.J.A.M. Stinenbosch (gemeente
Bergen op Zoom), W.F.L. Reijnders (WBA)
Notulen: W. Reijnders
Afwezig m.k.: J.M.A. van Agtmaal (gemeente woensdrecht), J.c.M. de Beer (gemeente

Zundert), E. Prent(gemeente Steenbergen) L. Matthijssen-de Jong (gemeente Rucphen),

0.

Opening en mededelingen
De ogendo wordt vastgesteld.

t.

Notulen overleg AB WBA d.d. 10 april 2019.
Akkoord. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist ongewijzigd vastgesteld.

2.

Bestuursrapportage 2019
Akkoord. De bestuursropportoge wordt vastgesteld.

3. Jaarrekening en jaarverslag

2018
Dhr. Mollen stelt voor om de aanbeveling van de accountant m.b.t het
schatkistbankieren op te volgen. Het Ab stemt hiermee in. Tevens stelt hij voor om een
explíciet besluit te nemen over het jaarrekeningoverschot zoals verwoord in de
jaarrekening. Het AB stemt hiermee in

Akkoord, de iaorrekening en het jøorverslog 2078 worden ongewijzigd vøstgesteld.

4.

Begroting2020
Dhr. De Weert kan instemmen met het uitstellen van de evaluatie.
Akkoord. De begroting 2020 wordt ongewijzigd vøstgesteld.

5.

Aankoop grond en verkoop pand Oudenbosch.
De voorzitter vraagt dhr. Reijnders een korte toelichting te geven op het proces tot nu
toe. Bínnen het Ab ontstaat een levendige discussie over de waarde van het pand en de
mogelijkheid tot verkoop daarvan. Er moet eerst een reactie komen vanuit Bergen op
Zoom over de mogelijkheid om een extra depot in gebruik te kunnen nemen. lndien dit
posítief is zal er een nieuwe taxatie gemaakt worden van het pand en zal in afwachting
van de reactie van de gemeente Halderberge gekeken worden naar een zsm verkoop van
het pand in Oudenbosch.
Akkoord.
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6.

Rondvraag
Dhr. De Weert deelt mede dat in Etten-Leur een gemeenteraad brede motie is
aangenomen om te kijken hoe er in2O2I bezuinigd kan worden op verbonden partijen.
De voorzitter geeft aan dat deze gemeenschappelijke regeling allen maar kerntaken
uitvoert en dat alle andere zaken in plustaken zijn belegd. Het DB k¡jkt altijd of
kostenreductie mogelijk is en hoe er eventueel nog efficiënter gewerkt kan worden .
Mevr. Stinenbosch vult aan door te stellen dat het DB daar vorm aangeeft door intensief
bezig te zijn met het pand in Oudenbosch. Dat zou voor alle deelnemende gemeenten
structureel middelen opleveren. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

De vergadering wordt om L5.22 uur gesloten.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief in zijn

vergadering van ..

voorzitter,

J.P.M. Klijs

se

F.L. Reijnders
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