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Context
Iedere GR is verplicht om KPI’s te maken zo ook het WBA. Het rapport wordt
door de archivaris aangeboden aan het bestuur. In het kader van
integriteit is de verslaglegging van dit KPI rapport vervaardigd door een
onafhankelijke partij als toezichthouder, die onze organisatie heeft
bekeken.
Bijgaand de KPI-rapportage van het jaar 2021. Het vorige verslag
(voortgangsrapportage 2020) is op 8 april 2021 in het AB vastgesteld en
gelijktijdig met de rekening van het WBA naar de provincie
gestuurd. Het bijgesloten rapport over 2021 dient u, na uw goedkeuring, in
afschrift toe te zenden aan de provincie (voor 15 juli 2022).
Besluit
Voorgesteld wordt om dit rapport samen met de aanbevelingen vast te
stellen en toe te zenden aan de provincie.
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Informatie:
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Dit is het derde KPI-verslag van het West-Brabants Archief (hierna te noemen WBA). Tijdens
dit KPI-verslag is rekening gehouden met de aanbevelingen en vervolgacties welke in het
KPI-verslag 2019 en de voortgangsrapportage van februari 2021 zijn opgenomen. De
belangrijkste conclusies en aanbevelingen staan hieronder samengevat. Voor de uitgebreide
beschrijving staan deze vanaf hoofdstuk 3 per specifieke KPI uitgewerkt.
Aanbeveling(en) KPI 1: Lokale regelgeving
1. Bij inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet alle regelgevingen van KPI 1 updaten.
2. Formaliseer een SIO.
3. In de DVO’s een paragraaf opnemen voor digitaal archiefbeheer.
Aanbeveling(en) KPI 3: Archiefruimten, Applicaties, Archiefbewaarplaatsen en E-depots
1. Rond de calamiteitsplan procedure af van het pand in Oudenbosch.
Aanbeveling(en) KPI 4: Interne kwaliteitszorg en toezicht
1. Geef in het verbeterplan aan hoe het WBA de ontbrekende kernfuncties vanuit KIDO
gaat oppakken.
2. Deel het jaarverslag met de verbonden partijen.
Aanbeveling(en) KPI 5: ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzame
archiefbescheiden
1. Stel een compleet overzicht op van alle systemen/applicaties die door het WBA in
gebruik zijn. Maak gebruik van de toelichting van KPI 5.1.
2. Zorg dat metadatering is vastgelegd zoals bedoeld in KPI 5.2 en KPI 5.8, borg de
structurele controle op de registratie(s) van de informatie in het zaaksysteem.
3. Uitvoeren van de RODIN-toets als 0-meting voor digitaal archiefbeleid.
4. Opstellen van een TMLO/MDTO vergelijking vanuit de huidige inrichting van het
zaaksysteem.

Aanbeveling(en) KPI 6: vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en
vervreemding van archiefbescheiden
1. Stel een hotspot monitor vast.
2. Zorg dat het proces van digitaal vernietigen geborgd en uitgevoerd wordt.
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Graag met het aanbieden van dit KPI-verslag aan uw bestuur een planmatig overzicht
toevoegen waarin de aanbevelingen SMART zijn verwerkt (zowel van deze KPI alsnog
openstaande / lopende verbeteracties uit vorige verbeterplannen) met aanvullende
risicovolle knelpunten1. Wanneer een aanbeveling voor een derde keer in het KPI-verslag
wordt opgenomen zal deze vanuit het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) de indicatie “voldoet
niet” krijgen. Dan is er sprake van taakverwaarlozing en kan de toezichthouder (de provincie)
het besluit nemen de uitvoering van de taak ter hand te nemen op kosten van en in naam
van de gemeenschappelijke regeling.

1

https://www.brabant.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijk-toezicht/uitvoeringsagenda-ibt-

2021
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Met ingang van 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) van kracht
geworden. Om intergemeentelijke organen bij de horizontale verantwoording van de zorg
over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de
VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Dit op basis van de
eisen die aan intergemeentelijke organen gesteld worden door de archiefwetgeving. Door
het beantwoorden van de bij de archief KPI’s behorende vragen blijkt of het
intergemeentelijke orgaan aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Sinds april 2020 is er een geactualiseerde versie van de archief KPI. Er zijn wijzigingen in de
hoofdstukindelingen gekomen. In deze KPI-rapportage wordt uitgegaan van deze
geactualiseerde 2020 indeling.
De archief KPI’s bevatten de volgende te toetsen elementen, welke per hoofdstuk verder zijn
beschreven:
1. Lokale regelingen;
2. Middelen en mensen;
3. Archiefruimten, Applicaties, Archiefbewaarplaatsen en E-depots
4. Interne kwaliteitszorg en toezicht;
5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden;
6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van
archiefbescheiden;
7. Overbrenging van archiefbescheiden;
8. Ter beschikking stelling van overgebrachte archiefbescheiden.
Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor een goede
democratische controle op het bestuurlijk handelen. De provincie voert daarom toezicht uit
op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen door na te gaan of de
wettelijke taken goed worden nageleefd en de goede maatregelen zijn getroffen voor het
tegengaan van risico’s.
Vanaf 2021 hanteert de provincie een andere toezichtsystematiek. Belangrijk uitgangspunt
hierbij is dat het provinciale toezicht daadwerkelijk meerwaarde biedt aan de kwalitatieve
verbeteringen van de gemeentelijke informatiehuishouding door vooral naar de risico’s te
kijken. Daarnaast geldt dat het toezicht onder meer is gebaseerd op het vertrouwen in de
professionaliteit en deskundigheid van gemeenten én hun archivarissen.
Ter uitvoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht doet de archivaris jaarlijks verslag
aan het dagelijks bestuur over de staat van de informatiehuishouding (artikel 2 van de
Archiefverordening2). Dit betreft een verslag in verband met het toezicht op het beheer van
de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en het beheer
van de archiefbewaarplaatsen.

2

Bekendmaking Archiefverordening West-Brabants Archief 2018 (overheid.nl)
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De betekenis van, in dit verslag, gebruikte symbolen zijn:
Voldoet
Voldoet gedeeltelijk
Voldoet niet
Het toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2019 van het IBT luidt: Voldoet (brief van
9 december 2020 met kenmerk C2263215/4739825). Op het voortgangsverslag is van het
IBT geen reactie gekomen.
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KPI 1: Lokale regelgeving
De hoofdvraag van deze KPI is: Voldoet het WBA aan de wettelijke eisen? Er wordt hier
dieper ingegaan op de wet- en (lokale) regelgeving over de zorg, het beheer van de gehele
informatiehuishouding en het toezicht daarop.
KPI 1.1: Archiefverordening en KPI 1.2: Beheerregeling informatiebeheer
Het WBA heeft een Archiefverordening West-Brabants Archief 20183 en Beheerregeling
Informatiebeheer4 welke beide zijn gepubliceerd. Een nieuwe Archiefverordening zal worden
opgemaakt na inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet.
KPI 1.3: Strategisch Informatie Overleg (SIO)
Er is een “intern SIO” belegd, maar deze staat niet officieel beschreven in de Beheerregeling
Informatiebeheer. De VNG heeft een handreiking gepubliceerd5 waarin de beoogde rollen
zijn uitgewerkt. Het WBA heeft een dubbelrol als het gaat over een SIO. Initiërend van een
SIO bij de aangesloten deelnemers en een SIO voor het WBA zelf.
KPI 1.5: Gemeenschappelijke regelingen
Het WBA heeft middels dienstverleningsovereenkomsten (DVO) afspraken met betrekking tot
archiefbeheer en -toezicht met de aangesloten gemeenschappelijke regelingen. In deze
DVO’s staat niets opgenomen voor digitaal beheer van archiefbescheiden in het e-depot.
KPI 1.7: Uitbesteden Archiefbeheer(staken)
Er wordt veel gebruik gemaakt van de service “scanning on demand” (scannen op verzoek). Hiervoor
is een mantelovereenkomst gesloten met een marktpartij in Alblasserdam die beschikt over een
goedgekeurde archiefruimte.
1.1 De archiefverordening is gepubliceerd op 21 september 2018.
1.2 De beheer regeling Informatiebeheer is gepubliceerd op 21 september 2018.
1.3 Er is geen SIO belegd.
n.v.t.

1.4 Wijziging van overheidstaken is niet van toepassing.
1.5 Bij de jaarlijkse herziening van de DVO’s een paragraaf opnemen voor digitaal archiefbeheer
1.6 Er is een directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtsbesluit West-Brabants Archief van
d.d. 13 november 2019.
1.7 Uitbesteding komt regelmatig voor o.a. scanning on demand en (wanneer nodig)
restauratiewerkzaamheden.
1.8 Het WBA publiceert via officiële bekendmakingen alle actuele regelgevingen.

3

Archiefverordening West-Brabants Archief 2018 (overheid.nl)

4

Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018 (overheid.nl)

5

https://vng.nl/publicaties/handreiking-strategisch-informatieoverleg-sio
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Aanbeveling(en):
1. Bij inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet alle regelgevingen van KPI 1 updaten.
2. Formaliseer een SIO.
3. In de DVO’s een paragraaf opnemen voor digitaal archiefbeheer.
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KPI 2: Middelen en mensen
De hoofdvraag van deze KPI is: kan het WBA beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke
taken voor de archiefzorg en het archief beheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor
ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?
KPI 2 legt de focus op de organisatorische inbedding van ambtelijke verantwoordelijkheden
met betrekking tot de archiefvorming. Om de wettelijke archieftaak te kunnen uitvoeren
dienen er voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld te worden. Als dat geen
aparte post op de begroting is, moet dit af te leiden zijn aan de bestaande voorzieningen:
voldoende vakbekwaam personeel, adequate ruimten en de juiste ondersteunende
systemen en materialen. Ook wordt bij dit onderdeel bekeken of er voor de geplande
activiteiten en projecten voldoende budget en personele capaciteit is geregeld.
Organisatie WBA
Het WBA is ontstaan in 2016 door een samenvoeging van 3 regionale archiefdiensten. Het
WBA beheert de archiefinformatie van negen gemeenten en helpt deze toegankelijk te
maken en te zorgen dat informatie uit de regio West-Brabant vindbaar en toegankelijk
blijft. Daarnaast heeft het WBA ook een functie als kennis- en informatiecentrum op het
gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een
zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief
mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.
KPI 2.2: Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer
Het WBA bestaat uit 19,5 fte. Hiervan zijn 3 personen (0,45) fte daadwerkelijk belast met
informatiebeheer. Dit zijn de beheerder zaaksysteem (0,2 fte), medewerker zaaksysteem
(0,2 fte) en de adviseur zaaksysteem (0,05 fte).
Intern is de afspraak dat alle informatie, welke in het zaaksysteem moet worden opgeslagen,
centraal wordt aangeboden en door de medewerker zaaksysteem wordt verwerkt. Men kan
niet zelf informatie toevoegen aan lopende zaken. Dit is in schril contrast met wat er bij de
overige organisaties gebeurt, waar verwacht wordt dat iedereen zelf verantwoordelijk is
voor het vastleggen van de informatie. Grote verschil hierbij is dat er een splitsing is gemaakt
in de toepassing van het zaaksysteem en van SharePoint.
KPI 2.2.b: Achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden

Vanuit het KPI-verslag 2019 stond als aanbeveling om een archiefbewerkingsplan te maken
van de rechtsvoorgangers. Dit zijn de bedrijfsarchieven van de gemeentelijke archiefdiensten
van Bergen op Zoom en Roosendaal, welke nog moeten worden bewerkt. Dit is circa 60
meter en zal aan geschatte tijd 150 uur kosten. Deze 60 meter staat op de planning om in
2022 afgerond te worden. Hiermee is aan het openstaande punt van 2019 voldaan en zal in
het voortgangsoverzicht de planning worden gemonitord.
2.1 Het WBA heeft een begroting van circa 2,7 miljoen euro.
2.2 Het WBA bestaat totaal uit 19,5 FTE.
2.3 De opleiding, kennis en ervaring van de 3 personen, genoemd bij KPI 2.2 is goed.
2.4 Het toezicht voor het opstellen van deze KPI’s is uitbesteed voor maximaal 16 uur.
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KPI 3: Archiefruimten, Applicaties, Archiefbewaarplaatsen en Edepots
De hoofdvraag van deze KPI is: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?
Archieven die op termijn naar een archiefbewaarplaats overgebracht dienen te worden,
moeten worden beheerd in een door het bestuur aangewezen archiefruimte. Deze
archiefruimte dient qua bouw, inrichting en gebruik te voldoen aan een aantal eisen welke
zeer specifiek zijn uitgewerkt in de Archiefregeling 20106. Digitale archiefbescheiden dienen
te worden overgebracht naar een e-depot of een elektronische archiefbewaarplaats.
KPI 3.1: Archiefruimte(n) en applicaties
KPI 3.1.c Applicatieoverzicht

Het WBA heeft meegedaan met de Digitale Monitor van Van Kaliber waardoor er een
overzicht is van de gebruikte applicaties met te bewaren archiefbescheiden.
KPI 3.2: Archiefbewaarplaats (voor analoge informatie)
Het WBA beschikt over een intergemeentelijke archiefbewaarplaats waar de overgedragen
archiefbescheiden van de deelnemers en particulieren collecties zich bevinden. In totaliteit
heeft het WBA twee archiefbewaarplaatsen:
1: het depot in Oudenbosch: vanaf 2021 huurt het WBA de kelder met de drie archiefdepots
en
2: het depot aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom; dit depot met een capaciteit van
ruim 10 strekkende kilometer wordt gehuurd van de gemeente Bergen op Zoom.
KPI 3.4: Onderdeel gemeentelijk rampenplan
Het WBA heeft een en ander geregeld in het calamiteitenplan. Voor de specifieke
verplaatsing of veiligstelling van archiefbescheiden is bewust geen procedure of plan
gemaakt omdat het WBA de intrinsieke waarde van alle beheerde archiefbescheiden gelijk
beoordeelt.
KPI 3.5: Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming
Er staat nog een actie open vanuit het KPI-verslag 2019 en de voortgangsrapportage 2020.
Voor de locatie in Oudenbosch is in september 2021 een concept calamiteitenplan
afgeleverd bij de huidige eigenaar van het pand. Deze is tot op heden nog niet
terugontvangen met een akkoord.
Informatiebeveiligingsplan

Er zijn in juli 2019 drie informatieveiligheidsbeleidsplannen opgeleverd. Bij ieder beleidsplan
zijn nog uitvoerende werkzaamheden die opgepakt of ingericht dienen te worden. Deze zijn
overgenomen in een meerjarenplanning en per kwartaal worden er actiepunten bijgewerkt.

6

Http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/2014-01-01#Hoofdstuk5
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3.1 Het WBA werkt 100% digitaal en maakt daardoor geen gebruik van een archiefruimte.
3.2 Er is een archiefbewaarplaats aangewezen.
3.3 Het WBA heeft een e-depot maar zelf nog geen archiefbescheiden die daarin opgenomen gaan
worden
3.4 De deuren van de archiefbewaarplaats zijn standaard dicht en op slot. Betreft een mensgericht
calamiteitenplan.
3.5 Veiligheidsplan/ ontruimingsplan vaststellen voor alle archiefruimten en archiefbewaarplaatsen
van het WBA.

Aanbeveling(en):
1. Rond de calamiteitsplan procedure af van het pand in Oudenbosch.
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KPI 4: Interne kwaliteitszorg en toezicht
De hoofdvraag van deze KPI is: Werkt het WBA structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van
haar informatiehuishouding? Deze KPI geeft inzicht op de vraag hoe het informatiebeheer is
ingericht en of en zo ja hoe het wettelijk verplicht kwaliteitssysteem is ingericht. De
Archiefregeling uit 2010 schrijft in artikel 167 een kwaliteitssysteem voor. Het verwerken en
beheren van informatie inclusief de archiefprocessen, dienen eenduidig, gedocumenteerd
en toetsbaar plaats te vinden. Een kwaliteitssysteem is geen apart systeem, maar is een
“managementsysteem dat is ingericht om te waarborgen dat de producten of diensten die
de organisatie levert, continu voldoen aan de kwaliteitseisen die vooraf gesteld zijn.”
KPI 4.1: Kwaliteitssysteem archiefbeheer
Het WBA heeft met kleine groep deelnemers een eerste concept voor een regionaal
kwaliteitszorgmodel opgeleverd. Deze is met name opgezet vanuit gemeenten maar een
gemeenschappelijke regeling kan hier wel handvatten uit halen.
In het KPI-verslag van 2019 was een eerste KIDO-zelfevaluatie ingevuld welke als 0-meting
diende voor het kwaliteitssysteem van het WBA. Tijdens dit KPI-gesprek is gekeken naar wat
er in 2019 niet aanwezig was en wat daarvan nu de stand van zaken is.
Update zelfevaluatie KIDO 2019 versus 2021
Kernfunctie die niet aanwezig was bij de
zelfevaluatie in 2019 (0-meting)

Niet aanwezig
2021

Aanwezig
2021

Score

Informatiebeleidsplan

X

3

Informatiebeveiligingsplan
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn beschreven
Opleidingsprogramma voor alle functionarissen

X

3

X

3

X

Strategisch Informatieoverleg is ingericht en
operationeel Gedeeltelijk
Systeemdocumentatie is up to date JA, preservice
wel/ zaaksysteem onbekend
Beheeractiviteiten kunnen herleid worden binnen
de werkprocessen
Rapportage over het beheer van overgebrachte
archieven

1
X

2

X

2

X

1

X

1

Informatiebeheer tijdens projecten is geregeld

X

3

Overzicht te gebruiken bestandsformaten

X

3

Lijst informatiebeheerregimes
term onbekend
Documenteren van archief beherend systeem
gedeeltelijk
Documenteren van gebeurtenissen en
beheeractiviteiten
gedeeltelijk
Documenteren van gebeurtenissen en
beheeractiviteiten analoog/ n.v.t.
Tabel 1 vergelijking zelfevaluatie KIDO

7

Gedeeltelijk
aanwezig 2021

1
X

2

X

2
X

3

Wetten.nl - Regeling - Archiefregeling - BWBR0027041 (overheid.nl)
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Er zijn nu nog een aantal ontbrekende kernfuncties welke in het kwaliteitssysteem van het
WBA moeten worden opgepakt als verbeteractie.
KPI 4.5: Verslag beheer archiefbewaarplaats
Het WBA stelt ieder jaar een jaarverslag op. Echter het uitbrengen van een verslag aan
colleges c.q. besturen van de wijze waarop het beheer van de naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden wordt uitgeoefend en de bevindingen daarover, wordt niet
gemaakt. Deze KPI-vraag is in eerdere KPI-verslagen niet op deze wijze geïnterpreteerd en
wordt daarom in dit verslag voor het eerst als aanbeveling vermeld. Dit specifieke verslag is
ook van toepassing op het reeds overgebrachte archief van de gemeenschappelijke regeling
WVS van de jaren 1952 – 1996. In de beheerregeling8 van de WVS, staat dit expliciet
benoemd bij artikel 5.
4.1. KIDO-zelfevaluatie uitgevoerd als PDCA-cyclus.
4.2 Het WBA beheert zijn eigen archiefbewaarplaats. Het WBA doet standaard mee met de landelijk
benchmark onderzoeken (via KVAN).
4.3 Er is een gekwalificeerde gemeentearchivaris benoemd via aanwijzingsbesluit archivaris WestBrabants Archief 2020.
4.4 Er wordt tweejaarlijks een volledig KPI-verslag opgesteld en in het tussenliggende jaar een
voortgangsrapportage, welk worden geagendeerd en besproken in vergadering van zowel het
Dagelijks - als het Algemeen Bestuur WBA.
4.5 Het WBA maakt een generiek jaarverslag voor alle aangesloten deelnemers, maar niet over het
beheer van de archiefbewaarplaats en de overgebrachte archiefbescheiden met eventuele
bevindingen. Dit verslag wordt niet actief gedeeld met de aangesloten gemeenschappelijke
regelingen.

Aanbeveling(en):
1. Geef in het verbeterplan aan hoe het WBA de ontbrekende kernfuncties vanuit KIDO
gaat oppakken.
2. Deel het jaarverslag met de verbonden partijen.

8

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2019-342.html
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KPI 5: Ordening, Authenticiteit, Context, Toegankelijkheid en
Duurzaamheid Archiefbescheiden
De hoofdvraag van deze KPI is: geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en
de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de
archiefbescheiden? Een goede digitale archivering en digitale dossiervorming zijn belangrijke
randvoorwaarden voor het goed functioneren van een organisatie en het afleggen van
verantwoording aan het bestuur.
KPI 5.1: Geordend overzicht analoog en digitaal
Er is een interne notitie “Wat sla je waarin op” waarin voor de medewerkers van het WBA
richtlijnen zijn opgesteld waar wat opgeslagen moet worden:
OneDrive: opslaan en bewerken van zakelijke/persoonlijke documenten;
MS Teams: samenwerkingsomgeving, met collega’s in- en extern aan documenten
en projecten werken. Wanneer een project is afgerond moet de informatie worden
gearchiveerd;
SharePoint: wordt specifiek gebruikt voor de taakuitvoering, statische documenten
delen met de hele interne organisatie (voorloper van MS-teams);
Zaaksysteem: informatie die specifiek is voor bewijs en controle, voorzien
van metadatering van te bewaren of te vernietigen (denk hierbij aan contracten,
overeenkomsten, verslagen van bestuur overleggen).
Tijdens het KPI-gesprek werd duidelijk dat het gebruik van MS-teams niet consequent9
gebeurt. Er zijn verschillende MS-teams sites met dezelfde onderwerpen waardoor
informatie versnipperd opgeslagen is. Er ontbreekt informatie van deelnemers welke in het
verleden wel zijn aangeleverd en nu opnieuw moeten worden opgevraagd.
KPI 5.2: Authenticiteit en context analoog en digitaal
Het WBA gebruikt een zaaksysteem op basis van SharePoint. Binnen dit zaaksysteem wordt
er achteraf geregistreerd middels het aanmaken van een zaak. Het toevoegen van
onderliggende stukken kan enkel door een beperkt aantal collega’s worden uitgevoerd. Een
metadatamodel voor dit zaaksysteem is niet aanwezig, wel een zaaktypelijst. De aanbeveling
uit het KPI-verslag van 2019 is hiermee nog steeds actueel, namelijk het organiseren van
metadatering en borgen van structurele controle op de registratie(s) van de informatie in
het zaaksysteem. Voor de beschrijving van de metagegevens is KPI 5.2 uitgewerkt in vijf
geformuleerde vereisten.
Het WBA heeft voor de deelnemers, om aan te sluiten bij het e-depot een metadatamodel
vastgesteld. Dit model uit 2019 is te vinden op de website van het WBA. Dit is geen
metadatamodel zoals bedoeld bij deze vraagstelling.

9

Zie bijvoorbeeld de dubbele opslag in de MS-teams sites: Regie- en contactfunctionarissen_KPI

verslagen verbonden partijen welke ook staan bij KPI Deelnemers en dan per deelnemer.
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KPI 5.7: Opbouw duurzaam digitaal archiefbeheer
Van het zaaksysteem is nog niet onderzocht of deze kan exporteren naar het e-depot. Er is
geen mapping document aanwezig. Tijdens het KPI-gesprek is aangegeven dat het gebruik
van het zaaksysteem een risico is omdat er geen technisch beheerder is. Het WBA kijkt in de
regio naar andere gemeenschappelijke regelingen hoe daar een oplossing wordt gevonden
voor een duurzame digitale inrichting gezien de kleine hoeveelheid informatie die daarvoor
in aanmerking komt.
In het KPI-verslag van 2019 stond als aanbeveling dat er een TMLO mapping opgesteld
moest worden met de huidige inrichting van het zaaksysteem voor de over te dragen digitale
dossiers en de onderliggende informatieobjecten. Er wordt verwacht dat het WBA het juiste
voorbeeld geeft en ervaart hoe men een mapping moet maken als er geen DMS of “echt”
zaaksysteem beschikbaar is. Diverse deelnemers geven ook aan het lastig te vinden om een
TMLO/MDTO mapping te maken.
In de voortgang verbeteragenda staat dat er andere prioriteiten waren waardoor deze actie
vanuit de aanbevelingen uit het KPI-verslag van 2019 nog niet is uitgevoerd. Er moet eerst
een vertaling van TMLO naar MDTO worden gemaakt alvorens hieraan begonnen kan
worden. Deze exercitie is nog niet gedaan. Wel zal dan ook de verplichtingen vanuit de WOO
worden meegenomen.
RODIN-toets
Er is geen (vastgesteld) digitaal archiefbeleid voor het WBA zelf. Het WBA geeft aan dat er
binnenkort een RODIN-toets zal worden uitgevoerd. Ten tijde van het KPI-gesprek was deze
toets nog niet uitgevoerd.
KPI 5.8: Aanvullende metagegevens digitaal
Onder ‘aanvullende’ metagegevens wordt verstaan technische metadata, die in het TMLO
zijn te vinden onder element nummer 21. Deze technische metadata moet zijn opgenomen
in het metagegevensschema van KPI 5.2, welke dus niet aanwezig is.
KPI 5.9: Opslagformaten
Aangezien het WBA voor 95% digitaal informatie ontvangt via e-mail komen er geen
vreemde bestandsexoten binnen. Voor de digitale overdracht naar het e-depot is in 2019
een overdrachtsprotocol WBA opgesteld. De bestandsformaten die in hoofdstuk 6.1 worden
benoemd zijn conform de richtlijnen van het Nationaal Archief. In 2021/2022 is dit protocol
aangepast, maar nog niet beschikbaar via de website.
5.1 Door het zaakgericht werken in het zaaksysteem is er een overzicht van zaken met
archiefwaardering. Een overzicht zoals bedoeld in deze KPI ontbreekt van SharePoint en MS Teams.
5.2 Er is geen metadata overzicht voor intern gebruik.
5.3 Het WBA werkt 100% digitaal. Voor de deelnemers die analoge archiefbescheiden hebben
overgedragen is er een systeem (inventaris) voor de toegankelijkheid.
5.4 Het WBA werkt 100% digitaal. Voor de ompakwerkzaamheden van reeds overgedragen
archieven wordt er gebruik gemaakt van duurzame materialen.
5.5 Het WBA werkt 100% digitaal. Voor de ompakwerkzaamheden van reeds overgedragen
archieven wordt er gebruik gemaakt van duurzame verpakkingsmaterialen.
5.6 Het klimaat in de archiefbewaarplaats wordt systematisch gemonitord.
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5.7 Er is geen vastgesteld beleid ten aanzien van het beheer van digitale archiefbescheiden.
5.8 Aanvullende technische metagegevens zijn niet vastgelegd.

n.v.t.

5.9 Het WBA gebruikt de bestandformaten zoals beschreven in het overdrachtsprotocol voor de
deelnemers.
5.10 Het WBA beschikt over een overzicht van in welke systemen/applicaties zich
informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de
informatieobjecten. Dit zijn namelijk SharePoint en het zaaksysteem.
5.11 Compressie en encryptie voorzieningen zijn niet van toepassing.

Aanbeveling(en):
1. Stel een compleet overzicht op van alle systemen/applicaties die door het WBA in
gebruik zijn. Maak gebruik van de toelichting van KPI 5.1.
2. Zorg dat metadatering is vastgelegd zoals bedoeld in KPI 5.2 en KPI 5.8, en borg de
structurele controle op de registratie(s) van de informatie in het zaaksysteem.
3. Uitvoeren van de RODIN-toets als 0-meting voor digitaal archiefbeleid.
4. Opstellen van een TMLO/MDTO vergelijking vanuit de huidige inrichting van het
zaaksysteem.
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KPI 6: Vervanging, conversie/migratie, vernietiging en
vervreemding van archiefbescheiden
De hoofdvraag van deze KPI is: Weegt het WBA zorgvuldig af wanneer het bezit van
bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en
cultuurhistorie? Vernietiging betekent dat gegevens zodanig worden bewerkt dat
reconstructie niet meer mogelijk is. Het is een proces dat zoveel mogelijk vastgelegd moet
worden. Alleen op deze manier is aan te tonen waarom op enig moment niet meer beschikt
wordt over bepaalde informatie. Volgens de Archiefwet is vernietiging een verplichting. Deze
KPI 6 gaat ook dieper in op vervreemding.
KPI 6.1: Vervanging, besluiten en verklaringen
In het KPI-verslag van 2019 en in de voortgangsrapportage van 2020 staat vermeld dat het
handboek vervanging uit 2018 moet worden herijkt. Dit is niet gebeurd. WBA is van mening
dat voor de minimale hoeveelheid analoog ontvangen poststukken (max 20 per jaar) een
handboek vervanging overbodig is. Hiermee komt het openstaande actie punt te vervallen.
Het WBA moet wel alert zijn op de (zie KPI 5) compleetheid van metadatering en borgen van
een systematiek van structurele controle op de registratie(s) in het zaaksysteem.
KPI 6.2: Converteren en migreren
Wanneer de huidige zaaksysteem inrichting niet toekomstbestendig is, zal worden
onderzocht hoe gegevens overgezet kunnen worden. Zolang de keuze nog niet is gemaakt,
behoeft dit nog geen aanbeveling. Dat erover gesproken en nagedacht wordt is positief. Het
is bekend dat er dan een migratieverklaring met bijbehorend plan van aanpak en testplan
moet worden opgeleverd.
KPI 6.3: Selectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst
KPI 6.3.d: hotspotmonitor

Een hotspot overstijgt de selectielijst en hotspot Covid-1910 is daar een voorbeeld van. Het
WBA moet zelf ook een Covid-archief aanleggen, net als de aangesloten deelnemers. Van
het WBA wordt verwacht het nakomen van de toezegging dat er richtlijnen komen hoe een
hotspot gearchiveerd dient te worden. Covid is al sinds 2020 een gegeven en de kans bestaat
dat er door het ontbreken van de verwachtte richtlijnen incomplete hotspot archieven zijn
ontstaan. Het WBA heeft geen vastgesteld hotspotmonitor.
KPI 6.4: Vernietiging en verklaringen
In het KPI-verslag 2019 staat als aanbeveling dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de
archivering van de PIOFACH-taken is georganiseerd. Dit wordt gedaan middels SharePoint en
het zaaksysteem. Doordat deze digitale inrichting korter dan 5 jaar bestaat, is er nog geen
vernietigingsactie uitgevoerd. Dit is niet terecht, aangezien het zaaktype “Vraag
beantwoorden” volgens de selectielijst 20.1 een bewaartermijn heeft van 1 jaar. Hieruit kan
10

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/hotspot-covid-19-relevante-informatie-

blijvend-bewaren en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn
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opgemaakt worden dat alle zaaktypen van “Vraag beantwoorden” niet rechtmatig en volgens
wetgeving zijn vernietigd.
6.1 Het handboek vervanging dateert uit 2018, is vastgesteld en gepubliceerd.
n.v.t.

6.2 Converteren en migreren is niet van toepassing.
6.3 WBA het Covid-19 niet als hotspot vastgesteld.
6.4 Er is nog geen ervaring bij het WBA is in het digitaal vernietigen.

n.v.t.

6.5 Vervreemding is niet van toepassing.

Aanbeveling(en):
1. Stel een hotspot monitor vast.
2. Zorg dat het proces van digitaal vernietigen geborgd en uitgevoerd wordt.
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KPI 7: Overbrenging van archiefbescheiden
De hoofdvraag van deze KPI is: Brengt het WBA het principe van de Archiefwet 'te bewaren
archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen
omkleed’ correct in de praktijk? Archieven zijn in ons democratisch stelsel na formele
overbrenging in principe openbaar. Een intergemeentelijk orgaan heeft de verplichting om
archieven na verloop van tijd (nu nog 20 jaar!) over te brengen naar een openbare
archiefbewaarplaats waar burgers inzage in de archiefbescheiden kunnen krijgen.
Overheidsarchieven dienen uiterlijk na 20 jaar, in blokken van maximaal 10 jaar,
overgebracht te worden naar deze archiefbewaarplaats.
KPI 7.1: Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn.
Het WBA bestaat nog te kort om eigen te bewaren archief over te brengen. Vanuit de
aangesloten deelnemers is er een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat er nog 1,5 km
aan analoge dossiers zullen worden aangeleverd. Dit is na bewerking.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

7.1 Het WBA zal op zijn vroegst pas in 2027 digitaal overdragen.
7.2 Er zal een overbrengingen een verklaring opgesteld worden.
7.3 Een machtiging tot opschorting is niet aan de orde.
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KPI 8: Terbeschikkingstelling van naar archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden
Het democratisch functioneren van de samenleving is onder meer af te meten aan de
openbaarheid van haar archieven. De overheid moet aan de samenleving verantwoording af
kunnen leggen. Archieven worden tijdens de werkprocessen van een organisatie gevormd
om na te kunnen gaan hoe taken zijn verricht. De stukken in het archief zijn voor iedereen
openbaar. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor die delen die privacygevoelig
zijn, onevenredige bevoordeling of benadeling kunnen veroorzaken of die het belang van de
Staat of zijn bondgenoten raken.
KPI 8.1: Beschikbaarheid originelen en dubbelen
Het raadplegen van bewaarde archieven en collecties is kosteloos. Voor verdere
dienstverlening kunnen wel kosten in rekening gebracht worden, welke zijn vastgelegd in
een tarievenlijst uit 201911.
KPI 8.2: Beperking openbaarheid na overbrenging en KPI 8.4: Afwijzing
raadpleging of gebruik
In 2018 is er een richtlijn12 “openbaarheid van bijzondere persoonsgegevens in permanent
te bewaren informatie” opgesteld. Van de overgebrachte archieven is in een verklaring van
overbrenging aangegeven welke archieven hieraan voldoen.
Er is in 2020 een AVG-traject afgerond voor drie collecties. Dit betrof alle archiefinventarissen van Roosendaal, Bergen op Zoom en de RAWB. In verband met beeld- en
auteursrecht is een gedeelte van de beeldcollectie offline gehaald. Opvallend is dat veel
inzageverzoeken geweigerd moeten worden vanwege de bijzondere persoonsgegevens die
in de informatie aanwezig is. Hiermee is aan de aanbeveling uit het KPI-verslag van 2019
voldaan.
8.1 De overgebrachte archieven zijn beschikbaar voor derden.

n.v.t.

8.2 Er zijn overgebrachte archieven met een langere beperking dan de standaard 20 jaar
overgebracht.
8.3 Er zijn geen archieven met een machtiging van opschorting.
8.4 De beheerder van de archiefbewaarplaats (WBA) heeft huisregels opgesteld omtrent raadpleging
en/of afwijzing van raadpleging.
8.5 Er zijn afspraken vastgelegd over het verstrekken van informatie aan externen.
8.6 Er is een reglement13 voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de
archiefbewaarplaats.
8.7 Er is een goed digitale frontoffice aanwezig via de website.

11
12

https://westbrabantsarchief.nl/studiezaal/tarieven
https://westbrabantsarchief.nl/images/Belangrijke_documenten/Richtlijn-openbaarheid-van-

bijzondere-persoonsgegevens-in-permanent-te-bewaren-informatie.pdf
13

https://westbrabantsarchief.nl/studiezaal/huisregels
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Agendapunt 5.1 Voorstel jaarstukken WBA 2021

In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom zijn de concept
jaarstukken van het WBA over 2021 opgesteld. Deze bestaan uit het
jaarverslag en de jaarrekening.
Qua financiën sloot het jaar 2021 af met een voordelig saldo van € 69.715.
Het saldo is bijna geheel toe te schrijven aan het voordeel op de kosten
van het WBA pand in Oudenbosch. Na verkoop daalden de
exploitatiekosten in 2021 met bijna € 63.000. Als huurder is het WBA veel
minder geld kwijt aan het pand dan als eigenaar. Het voordeel over 2021 is
incidenteel; vanaf 2022 zijn de kosten voor het pand in de begroting
structureel verlaagd. In 2021 heeft het bestuur besloten om het eenmalige
voordeel te benutten voor de ontwikkeling van de website van het WBA.
Op 8 april 2021 heeft het AB besloten om een deel van de totale te
verwachten investering in de nieuwe website te dekken uit;
a. Benutten van reguliere budgetten in de exploitatie 2021, groot
(afgerond) € 75.000.
b. Voor de restant investering een deel van het resultaat 2020 zijnde
€ 65.000 als bestemmingsreserve te oormerken voor de website.
Aangezien het websiteproject door omstandigheden pas in 2022
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd kon niet worden voldaan aan sub a.
van het genoemde besluit van 8 april 2021. Om aan de afgesloten
raamovereenkomst met de web leverancier te voldoen, stellen wij voor om
het saldo over 2021 van € 69.715 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve die geoormerkt is voor de website.

Besluit
Het algemeen bestuur stelt de concept jaarstukken 2021 vast en besluit
met betrekking tot de bestemming van het resultaat van € 69.715, toe te
voegen aan de bestemmingsreserve voor de dekking van eenmalige
kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe website.
Na besluitvorming in het AB worden de concept jaarstukken 2021 van het
WBA toegestuurd aan de raden van de aangesloten gemeenten.
Definitieve vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 7 juli 2022.
Aldus gedaan te Bergen op Zoom op 6 april 2022,
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

1 maart 2022

Voorwoord
1. Jaarverslag
2. Jaarrekening
3. Vaststellingsbesluit

B. Steffen, 1986
Nieuw-Vossemeer: Stellingkorenmolen De Assumburg werd op Nationale
Molendag weer feestelijk in gebruik genomen

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag over 2021 van het
West-Brabants Archief (WBA) aan.

2021 was het jaar van omzien en vooruitkijken. Het omzien ging

Qua financiën sloot het jaar 2021 af met een voordelig saldo van

in de vorm van de uitvoering van de evaluatie van de

€ 69.715. Dit saldo is het gevolg van de lagere kosten voor het

gemeenschappelijke regeling. De eindrapportage daarvan

pand in Oudenbosch.

komt in 2022. Wat vooruitkijken betreft werd eind 2021 een start
gemaakt met het traject dat moet leiden tot een nieuwe
beleidsvisie vanaf medio 2022.
In 2021 had het WBA nog steeds te maken met de corona-

In dit jaarverslag over 2021 hebben wij een bondige
verslaglegging op hoofdlijnen willen realiseren.
West-Brabants Archief,

beperkingen. Medewerkers en organisatie hebben zich
aangepast aan de omstandigheden. Naar onze mening heeft
corona geen zichtbare negatieve effecten gehad op de
taakuitvoering en bedrijfsvoering van het WBA.

Het Dagelijks Bestuur

De gemeenschappelijke regeling “West-Brabants Archief” (WBA) is per
1 juli 2016 ingesteld en is een voortzetting, in de zin van een uitbreiding
met nieuwe deelnemers, van de gemeenschappelijke regeling
Regionaal Archief West-Brabant (RAWB).
Aan de gemeenschappelijke regeling nemen negen gemeenten deel.
Het werkgebied heeft in totaal ca. 350.000 inwoners.

Voorzitter
de heer J.P.M. Klijs (tot 1/6) en dhr. A.J. Moerkerke,
vertegenwoordiger van Moerdijk

Als bestuursorganen treden op:
het algemeen bestuur
het dagelijks bestuur
de voorzitter

DB leden
mw. N.M. van der Zwan (tot 8/4) en dhr. B. Jacobs, vertegenwoordiger van
Bergen op Zoom
de heer C.A. Lok, vertegenwoordiger van Roosendaal

Overige (AB) leden
de heer G. de Weert, vertegenwoordiger van Etten-Leur
de heer J.M.A. van Agtmaal, vertegenwoordiger van Woensdrecht
de heer J.A.H. Mollen, vertegenwoordiger van Halderberge
mw. E. Prent, vertegenwoordiger van Steenbergen
mw. L.F.E.A. Matthijssen-de Jong, vertegenwoordiger van Rucphen
de heer J.C.M. de Beer, vertegenwoordiger van Zundert

Secretaris
de heer M.H.M. Korving, directeur WBA

In het gehele verslagjaar 2021 had het WBA last van de corona
omstandigheden. Gelukkig waren er weinig besmettingen met fysieke
gevolgen voor de medewerkers. De medewerker die in 2020 ernstig
werd getroffen door het virus, bleef ook in 2021 veel last houden en was
grotendeels beperkt inzetbaar. Dit werd intern opgevangen en had
daardoor geen invloed op de prestatielevering van het WBA noch op
de kosten.
De landelijke maatregelen die steeds golden met betrekking tot corona
zijn door het WBA overgenomen en gevolgd.
Effecten van corona bij het West-Brabants Archief
Het jaar 2021 was het tweede, en het eerste volledige, coronajaar. Het
was merkbaar dat het WBA maatregelen had genomen om aangepast
toch alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor de externe klant
bleef raadpleging in de studiezaal mogelijk, maar dan op afspraak.
Digitaal konden de klanten van het WBA gebruikmaken van de service
“Scanning on demand”, waar veel vraag naar was. Andere externe en
gemeentelijke contacten waren door corona vrijwel exclusief online,
dat bleek niet altijd even efficiënt zodat de voortgang soms hinder
ondervond. Met name de E-depot aansluittrajecten ondervonden hier

Voor de exploitatie over 2021 zijn de effecten wederom gering. Over de
financiële gevolgen is het volgende op te merken. Het WBA heeft voor
zowel de inkomsten als uitgaven geen nadelig effect van corona
ondervonden. Doordat er minder op kantoor werd gewerkt waren de
kantoorkosten lager en ook de schoonmaakkosten minder. Maar daar
tegenover stond een investering in digitale vergaderfaciliteiten.
Onze organisatie loopt geen risico op het gebied van continuïteit. We
bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen
om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven
uitvoeren.

nadeel van, maar ook bijv. het voorbereidend traject van de nieuwe
website.

Beheer van de archiefbewaarplaats

In de WBA organisatie vond als gevolg van de corona beperkingen een

In de archiefverordeningen van de aangesloten gemeenten en van de

verdere verdieping van het digitale werken plaats. Werken in MS

via DVO verbonden gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat

Teams, digitaal vergaderen, SCRUM aanpak van projecten, digitale
deelname aan studie- en trainingsdagen ….. aan het eind van 2021
waren dit allemaal vanzelfsprekendheden voor de WBA medewerkers.

jaarlijks een verslag wordt gemaakt van het beheer van de
archiefbewaarplaats. Behalve een bewaarplaats voor papieren
archiefstukken heeft het WBA ook een E-depot voor de duurzame

opslag van digitaal gevormde of vervangen informatieobjecten. Dit

In 2021 werd het archief van de gemeente Zundert over de periode

verslag gaat derhalve over beide bewaarplaatsen.

1989-1996 overgebracht. Daarmee zijn alle bestuursarchieven van de
gemeenten tot aan de herindeling van 1997 in beheer bij het WBA. Van

Archiefbeheer
Het archiefbeheer gaat vooral over de materiële en toegankelijke staat
van de archieven, de aanwinsten en verliezen en over het gebruik van
de archieven door overheden en derden.

de sinds 1997 heringedeelde gemeenten hebben Bergen op Zoom en
Woensdrecht in 2021 hun eerste tienjarenblok (periode 1997-2006) al
overgebracht. Bij alle andere gemeenten wordt hieraan gewerkt; de
gemeente Roosendaal rondde de bewerking in 2021 af en heeft het
tienjarenblok 1997-2006 begin 2022 naar de bewaarplaats van het
WBA overgebracht. Daarnaast droegen enkele gemeenten

Een in 2021 uitgevoerde analyse laat zien dat de toegankelijkheid van

documenten rond persoonsregistratie (persoonskaarten en registers

de beheerde papieren archieven al ver op orde is. Maar er zijn nog

burgerlijke stand) over. In het verslagjaar waren er geen substantiële

enkele grotere bestanden die moeten worden bewerkt. Daaraan wordt

aanwinsten van niet-overheidsarchieven.

sinds de start van het WBA consequent en intensief aandacht besteed.
Kleine bestanden van minder dan een halve meter omvang worden
niet met een inventaris ontsloten. Behalve aan het wegwerken van de
in kaart gebrachte werkvoorraad, gaat het meeste werk de komende
jaren zitten in het controleren en verbeteren van in het verleden
gemaakte inventarissen, aan het verwerken van aanvullingen en het
converteren van analoge toegangen naar een digitale versie. Naast
ontsluiting en beschrijving maakt ook materiële verzorging deel uit van
de beheertaak. In 2021 ondergingen alle aanwinsten een behandeling
met gammastraling. Dit is bedoeld om actieve schimmels en
ongedierte in de papieren bestanden te doden. Om de materiële staat
van documenten verder te optimaliseren, werden geselecteerde
documenten door een gespecialiseerd restauratieatelier behandeld en
hersteld. En verder was er net als in eerdere jaren veel aandacht voor
een juiste conserverende verpakking van archiefstukken, met name in
het archiefdepot in Oudenbosch. Daardoor wordt de duurzaamheid
versterkt.

Voor het beheer van digitale archieven heeft het WBA een E-depot.
Onder digitale archieven verstaan we informatieobjecten die digitaal
zijn gevormd of gedigitaliseerde analoge documenten waarvoor een
vervangingsbesluit is genomen. Die laatste categorie overheerst de
komende tijd nog en betreft overwegend gescande bouwdossiers. Bij
vervanging treden die scans in de plaats van de papieren
documenten en dossiers en worden de papieren originelen, na
intensieve controle, vernietigd. In 2021 vond een succesvolle opname in
het E-depot van de gedigitaliseerde bouwdossiers van de voormalige
Moerdijk-gemeenten plaats. Ook van de gemeenten Etten-Leur en
Halderberge werden de eerst digitale bestanden in het E-depot
opgenomen.
Medio 2021 werd het WBA E-depot definitief in productie genomen.
Toch wel gehinderd door corona, was de doorlooptijd van test- naar
productieomgeving langer dan gepland. Die tijd werd extra benut om
de toegang op het E-depot en de aanleverprocedure te verbeteren.
Mede door aanstellen van een functioneel beheerder kon het E-team
de aansluittrajecten met gemeenten een nieuwe impuls geven.

Aan vertegenwoordigers van gemeenten en gemeenschappelijke

scanaanvragen. In overleg met en op verzoek van de WBA-

regelingen werden in verschillende bijeenkomsten de werking van het

gemeenten wordt SoD binnenkort ook aangeboden aan alle

E-depot, de daarvoor geldende voorwaarden (vastgelegd in het in 2021

overheden. Opgevraagde dossiers en documenten kunnen met SoD

gereviseerde E-depot protocol) en het voorgeschreven

veel sneller en efficiënter worden aangeboden. Om die service

metadatamodel gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast faciliteerde

daadwerkelijk te kunnen leveren, gaat het WBA de scanning vanaf

het WBA een onderzoek naar de aanwezigheid, status en omvang van

medio 2022 in eigen beheer doen. De plannen voor onze scanstraat zijn

digitale informatiebestanden bij alle gemeenten en GR’en. Deze

al in een vergevorderd stadium. Zelf doen houdt ook de kosten onder

zogeheten Monitor Digitale Informatie werd door een externe partij

controle.

uitgevoerd en de resultaten zijn inmiddels vastgelegd en gedeeld met
alle betrokkenen. Het WBA wil deze Monitor periodiek uit laten voeren,
mits dat financieel haalbaar is.

Ten slotte moet in dit verband ook de Bouw Dossier Applicatie (BDA)
worden genoemd. Dit is het digitale klantenportaal voor het zoeken
naar gedigitaliseerde bouwdossiers. Hier is een enorme vraag naar,

Hoewel de mogelijkheid tot fysiek bezoek aan de studiezaal op

niet alleen van particulieren, maar ook bij zakelijk belanghebbenden

afspraak mogelijk blijft, verschuift de dienstverlening meer en meer

zoals makelaars, architecten en bouwbedrijven. In 2021 groeide het

richting digitaal. De nieuwe website gaat daarin een spilfunctie

aanbod in de BDA enorm door toevoeging van de resultaten van het

vervullen. Voorbereiding en aanbesteding verliepen grondig, hetgeen

gemeenschappelijke scanproject bouwdossiers van Bergen op Zoom,

wat meer tijd kostte dan gedacht. Pas op het eind van 2021 werd een

Halderberge en Woensdrecht. De keerzijde daarvan was wel dat het

overeenkomst getekend met een bureau dat een nieuw online

opslagvolume van de data en het dataverkeer sterk en snel toenam,

platform zal ontwikkelen. Deze nieuwe website beoogt vooral

waardoor de begroting van het budget voor die opslag verhoogd moet

optimalisering van het zoeken en vinden van historische informatie. Die

worden.

informatie moet betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn. En liefst
te plaatsen in de juiste context. Ook wil het WBA koppelingen en links
leggen naar informatie die door andere instellingen over het gezochte
onderwerp of persoon worden aangeboden. Het principe van linked
open data gaan we toepassen. Uiteindelijk moet de gebruiker zodanig
digitaal worden gefaciliteerd dat het overeenkomt met het leidend

De toegang tot het E-depot blijft vooralsnog alleen voor ambtenaren
van onze gemeenten. In het proces van de nieuwe website wordt
gekeken of en hoe de nu nog afzonderlijk beschikbare zoek-en-vind
systemen in de website, de BDA en het E-depot kunnen worden
geïntegreerd.

principe van het WBA: Het verleden snel gevonden.
Op de huidige website, die overigens in 2021 werd aangepast aan de
nieuwe huisstijl van het WBA, zijn steeds meer digitale archiefstukken
rechtstreeks gekoppeld aan de toegang.
Een tweede belangrijke digitale dienst die het WBA levert, is Scanning
on Demand (SoD). Tot nu toe was het gericht op particuliere

Toezicht en advisering
De voor 2021 geplande KPI-onderzoeken vonden allemaal tijdig plaats.
Dit geldt voor zowel de gemeenten als de gemeenschappelijke

regelingen (hierna te noemen zorgdragers) in de regio West-Brabant.

De exportfunctie is nodig om zowel metadata als bestanden uit

Op één na kregen al deze zorgdragers een beoordeling “Voldoet” van

applicaties over te zetten naar het E-depot. Nog maar weinig

de externe toezichthouder, de provincie Noord-Brabant.

DMS of zaaksystemen, laat staan taak ondersteunende

Belangrijkste aandachtspunten die tijdens de KPI gesprekken naar
voren kwamen waren:
1.

applicaties kennen zo’n exportfunctie. Het WBA gaat namens of
met zorgdragers in gesprek met leveranciers om dit probleem
op te lossen. Hier is echter nog een lange weg in te gaan.

bij vrijwel alle zorgdragers is nog geen kwaliteitssysteem voor de
informatiehuishouding geïmplementeerd. Om in deze leemte te
voorzien heeft het WBA het initiatief genomen om, samen met

Over het algemeen delen WBA en zorgdragers het idee dat de huidige

drie gemeenten, een kwaliteitsmodel te ontwikkelen. Eind 2021

manier van toezicht via een te uitgebreid en te ingewikkeld KPI-

was dit zo goed als gereed en in maart 2022 zal het aan

formulier verandering behoeft. Zeker nu de Wet Open Overheid voor de

zorgdragers worden gepresenteerd;

deur staat, die zorgdragers net als de Archiefwet verplicht om de
informatiehuishouding op orde te brengen, is een goed samenspel

2.

bij de meeste zorgdragers was geen actueel, compleet en

tussen toezichthouder (WBA) en informatiebeheerder (zorgdrager) van

logisch samenhangend overzicht van (te bewaren)

belang. Om die reden houdt het WBA vanaf eind 2021 jaargesprekken

archiefbescheiden aanwezig. De Monitor Digitale Informatie, die

met alle zorgdragers. Die gesprekken zijn te beschouwen als een

eerder al werd benoemd, probeert daar een eerste aanzet voor

Strategisch Informatie Overleg (SIO), wat in de Archiefwetgeving is

te vormen. In 2022 gaat het WBA, samen met twee andere

voorgeschreven. In die SIO-gesprekken wordt vooral gezocht naar

archiefdiensten en de provincie een traject opstarten om

ontwikkelingen en onderwerpen die in samenwerking kunnen worden

zorgdragers te helpen dit overzicht op de juiste manier op te

opgepakt en uitgewerkt. En die vooral ten goede zouden moeten

stellen en te gebruiken;

komen aan alle zorgdragers in onze regio. De hiervoor al kort
beschreven voorbeelden zijn het eerste resultaat van deze nieuwe

3.

De metadatering conform het metadatamodel in het E-depot
protocol van het WBA is bij verschillende zorgdragers nog niet
volledig op orde. Dat geldt ook voor de exportfunctie van
applicaties die te bewaren informatie bevatten. Om bij de
metadatering te ondersteunen heeft het WBA, met input van drie
gemeenten, een mappingdocument gemaakt, waarin de
metadata van het informatiesysteem van de zorgdragers
worden gekoppeld aan de metadata zoals voorgeschreven in de
norm TMLO, die het WBA voor het E-depot hanteert.

aanpak.
Het WBA adviseerde veelvuldig bij onderwerpen als selectie en
vernietiging, vervanging, archiefbewerkingsprojecten,
digitaliseringstrajecten en archiefwet- en regelgeving.

Recapitulatie lasten en baten
Het WBA heeft één programma, namelijk archiefbeheer.
Samenvatting programma archiefbeheer:
Totaal
Totaal programma

Begroting voor wijziging 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

-2.765.886

-2.690.381

-2.573.652

Bijdrage deelnemers

2.444.900

2.264.604

2.264.603

Overige opbrengsten

320.986

425.777

378.764

Saldo te bestemmen resultaat

Toelichting saldo
Het saldo van € 69.715 is bijna geheel toe te schrijven aan het voordeel
op de kosten van het WBA pand in Oudenbosch. Na verkoop daalden
de exploitatiekosten in 2021 met bijna € 63.000. Als huurder is het WBA
veel minder geld kwijt aan het pand dan als eigenaar. Het voordeel
over 2021 is incidenteel; vanaf 2022 zijn de kosten voor het pand in de
begroting structureel verlaagd. In april 2021 heeft het bestuur besloten
om het eenmalige voordeel te benutten voor de ontwikkeling van de
website van het WBA.

V/N

69.715 voordelig

Paragrafen
Op 1 juli 2016 zijn de financiële verordeningen conform artikel 212 en 213
van de Gemeentewet door het algemeen bestuur goedgekeurd. De
paragrafen waaraan in de begroting verplicht aandacht moet worden
besteed zijn financiering en bedrijfsvoering. Vanaf de begroting 2016 is
tevens aandacht besteed aan de paragraaf Weerstandsvermogen.
Artikel 26 BBV schrijft voor dat in de jaarrekening en het jaarverslag
dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden die ook in de
begroting opgenomen zijn. Daar wordt in dit jaarverslag aan voldaan.
Het BBV schrijft daarnaast nog voor dat ook de paragrafen Verbonden
Partijen, Grondbeleid en Lokale Heffingen hier dienen te worden
opgenomen. Voor het WBA zijn deze echter niet relevant: het WBA is
een verbonden partij, aan grondbeleid wordt niet gedaan en er worden
geen lokale heffingen geheven.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen, en mogelijkheden waarover
het WBA beschikt om niet begrote kosten te dekken en alle risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële

Qua risico’s heeft het WBA te maken met drie categorieën, nl.
imagorisico, veiligheidsrisico en bedrijfsvoeringsrisico.
Het imagorisico heeft betrekking op het niet (kunnen) voldoen aan de
verwachtingen van de deelnemers. Het gaat dan specifiek om het
uitoefenen van het archieftoezicht en de dienstverlening. Om de
toezichtdienst tijdig en kwalitatief voldoende te kunnen (blijven)
leveren heeft het WBA al vanaf 2020 enkele interne wijzigingen
doorgevoerd. In de praktijk is het nu zo geregeld dat er een
toezichtteam is gevormd, bestaande uit specialisten op deelterreinen.
Zo maken voortaan de informatieadviseurs, de studiezaalmedewerker
en de juriste deel uit van dit team. Het wordt aangevuld met een extern
specialist, die ook al is ingehuurd voor het archieftoezicht bij de
verbonden partijen. Deze organisatievorm werkt goed en efficiënt.
Zoals hiervoor al beschreven vonden alle geplande KPI-onderzoeken
plaats en kon het WBA tijdig alle gevraagde adviezen verzorgen.
Dat het imago van het WBA goed is, werd bevestigd in de enquête die
voor het opstellen van de evaluatie van de GR werd gehouden.

betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Niet begrote

Het veiligheidsrisico betreft het niet of onvoldoende kunnen voldoen

uitgaven worden gedekt met de post “onvoorzien”. In 2021 werd die

aan de nieuwe privacywetgeving en de eisen voor

post niet aangewend.

informatiebeveiliging zoals die worden gesteld in wet- en regelgeving

Het WBA beschikt vanaf medio 2017 over een algemene reserve die kan
worden ingezet ter dekking van tegenvallers. In tegenstelling tot
spelregel 5 van de “Nota Verbonden Partijen” worden de risico’s niet
gedragen door de deelnemers, maar door het WBA zelf. In een brief
van 28 oktober 2015 heeft de fiscus voorgeschreven dat het WBA het
voordelige saldo niet zal restitueren aan de deelnemers, omwille van
het behoud van de ondernemersstatus en de daaraan gekoppelde
btw-aftrek.

en door de deelnemende gemeenten. Het WBA heeft sinds november
2018 een juridisch medewerker die tevens Functionaris
Gegevensbescherming is. Zij heeft zich ontwikkeld tot een deskundige
vraagbaak en adviseur in het woud van wet- en regelgeving, specifiek
op het terrein van archief- en informatiebeheer. Het WBA onderscheidt
zich nadrukkelijk van vrijwel alle andere archiefinstellingen in
Nederland door een eigen juriste in dienst te hebben. Het WBA heeft
ook een opgeleide CISO in de formatie, die samen met de juriste de
organisatie optimaal ondersteunt qua informatieveiligheid. Het WBA

heeft sinds 2019 een eigen informatieveiligheidsbeleid en een

Financieringsbehoefte

informatieveiligheidsplan. Het plan voor 2021 is volledig uitgevoerd.

De manier waarop het WBA met investeringen om wil gaan en de

Het bedrijfsvoeringsrisico behelst het niet kunnen leveren van
overeengekomen dienstverlening ten gevolge van een hoog
ziekteverzuim. In 2021 was sprake van langdurig herstel van corona bij
één medewerker. Zijn taken wat betreft de dienstverlening werden
overgenomen door een collega. Om het ziekteverzuim zoveel mogelijk

limieten die worden gehanteerd zijn vastgelegd in de Nota Investeren
en Afschrijven WBA 2019. Daarin is o.a. bepaald dat investeringen in
uitgaven tot globaal € 10.000 niet worden geactiveerd. Deze nota is in
2019 door het DB vastgesteld, bekrachtiging door het AB vond plaats in
april 2020.

te beperken reageert het management direct op ziektemeldingen.

Bij de gemeente Bergen op Zoom loopt anno 2020 nog een geldlening

Langdurig verzuim krijgt extra aandacht door middel van zorgvuldig

gesloten voor de financiering van meubilair in het Koetshuis (vijftien

ingezette re-integratieprocessen en persoonlijke aandacht. Het

jaar). Voor zover de financiële situatie het toelaat worden nieuwe

ziekteverzuim voor het WBA was in 2021 lager dan 3%.

investeringen zoveel als mogelijk met eigen middelen gedaan.

Coronavirus

Overige financiële aangelegenheden

Hierover is op pag. 6 al uitgebreid gerapporteerd.

Vanaf het controlejaar 2020 is het accountantscontract aangepast en
is extra controle vooraf ingepland bij de gemeente Bergen op Zoom.
Een extra check door financiële beleidsadviseurs van twee WBA

Financieringsparagraaf

gemeenten is sinds enkele jaren eveneens een vast onderdeel in het
proces van totstandkoming van de financiële beleidsdocumenten.

Liquiditeitsplanning
De exploitatielasten van het West-Brabants Archief worden gedekt
door bijdragen van de deelnemers. De in de begroting opgenomen
gemeentelijke bijdragen worden elke kwartaal bij de deelnemers in
rekening gebracht. Omdat de exploitatielasten merendeels gelijkmatig
over het kalenderjaar worden uitgegeven ontstaat gedurende het
begrotingsjaar een liquiditeitsoverschot. Het gedeelte van het saldo
boven € 250.000 (drempelbedrag per kwartaal) wordt naar de
schatkistrekening overgeboekt. Vanaf 1 juli 2021 werd het schatkist
drempelbedrag opgehoogd naar € 1.000.000. Dit leidde bij het WBA
niet tot het ontstaan van hoge banksaldi. Integendeel … de instelling
van een ‘boeterente’ voor saldi > € 100.000 was aanleiding om nog
zorgvuldiger dan voorheen tijdig af te romen naar de
schatkistrekening, waar geen negatieve rente wordt berekend.

Bedrijfsvoeringsparagraaf
Personeel
Ultimo 2020 stond nog één vacature open, die van functioneel
beheerder. Deze is per 1 maart 2021 ingevuld.
Detacheringen waren er:
•

Bij de Mastboom Brosens Stichting voor de bewerking van een
collectie en het archief (periode jan. – dec. variabel aantal uren
per week). Dit betroffen werkzaamheden buiten werktijd die
volledig werden vergoed.

•

Bij het Zeeuws Archief voor beheer van de dislocatie Terneuzen

beperkt. Vermeldenswaardig is ook nog een collectieve scrumtraining

(periode jan. – dec. voor 18 uur per week). Dit betrof een reeds

voor alle medewerkers van het WBA.

langer lopende vaste detachering.
•

Bij het Erfgoedcentrum Tongerlohuys als adviseur (periode jan. –
dec. voor 18 uur per week). Dit betreft een andere invulling van

Huisvesting
Het WBA maakte in 2021 gebruik van drie huisvestingslocaties, namelijk:

vaste detachering ná de beëindiging van de plustaak
Roosendaal.

1.

het Koetshuis in de Hofstraat te Bergen op Zoom voor de
dienstverlening en kantoor

Ultimo 2021 werkten er 22 personen bij het WBA, goed voor 19,51 FTE. In
2020 was dit nog 18,84 FTE. De vacature voor functioneel

Dit pand is in 2016 geheel verbouwd en geschikt gemaakt voor

applicatiebeheerder E-depot is per maart 2021 ingevuld.

‘bewoning’ door het WBA. De gemeente Bergen op Zoom is eigenaar en

Maandelijks vergadert de Personeelsvertegenwoordiging met de
bestuurder van het WBA. Daarin kwamen onderwerpen aan de orde als
de AVG, de huisvesting en de rechtspositie van het personeel.
De meeste overlegvormen vonden in 2021 als gevolg van de

verhuurt het aan het WBA. Het reguliere onderhoud is voor rekening
van de verhuurder.
2.

het ondergronds depot aan het Wilhelminaveld in Bergen op
Zoom

coronacrisis online via MS Teams plaats.

Dit depot met een capaciteit van ruim 10 strekkende kilometer wordt

De personeels- en salarisadministratie werd verzorgd door de afdeling

gebouwd in 2008 als gezamenlijke opslag voor zowel archief als

P en O van de gemeente Bergen op Zoom. Op het gebied van de

museum. Deze functie vervult het nog steeds, maar de afzonderlijke

financiële administratie biedt de gemeente Bergen op Zoom eveneens

bewaarruimtes zijn nu specifiek toegewezen aan deze beide

ondersteuning. De dienstverleningsovereenkomst die voor deze twee

gebruikers. De exploitatie is in de loop van 2017 overgegaan van de

vormen van ondersteuning geldt is in het verslagjaar intensief

afdeling vastgoed van de gemeente Bergen op Zoom naar het WBA.

geëvalueerd, in goede harmonie en samenspraak met Bergen op

De exploitatiekosten worden volgens een vaste verdeelformule (5/8

Zoom. Uitkomst daarvan was dat het WBA vanaf 2022 de financiële

WBA en 3/8 gemeente) verrekend met het Cultuurbedrijf.

ondersteuning via een extern administratiekantoor laat verzorgen. De
ondersteuning bij de afronding van de jaarstukken 2021 en het
opstellen van de begroting 2023 verzorgt Bergen op Zoom nog, maar
de boekhouding geschiedt al elders. De P en O ondersteuning blijft ook
na 1-1-2022 bij Bergen op Zoom.
Ook in 2021 namen WBA medewerkers in verschillende functies deel
aan webinars. Individuele opleidings- en trainingstrajecten bleven

eveneens gehuurd van de gemeente Bergen op Zoom. Dit depot is

3.

het pand van het voormalig RAWB aan de Beukenlaan te
Oudenbosch

Vanaf 2021 huurt het WBA de kelder met de drie archiefdepots van de
nieuwe eigenaar, tandartspraktijk Halderberge. Over de huurprijs, de
servicekosten en energiekosten zijn goede afspraken gemaakt met de
eigenaar. In 2021 zijn extra kosten gemaakt voor enkele noodzakelijke
voorzieningen voor het WBA als huurder, o.a. een optimale wifi-

verbinding in de depots en enkele aanpassingen in het

werd beheerd. De technische ondersteuning van het WBA netwerk

klimaatsysteem.

bleef gedeeltelijk uitbesteed en is gedeeltelijk door een eigen

Op advies van de accountant werd de onderhoudsvoorziening

medewerker opgepakt.

berekend en vervolgens afgeschaald op basis van een geüpdatet

Door de bezoekbeperkingen van de studiezaal, de enorme toename

meerjarig onderhoudsplan. Dit was nodig om in de nieuwe situatie het

aan digitale bouwdossiers en door het succes van Scanning on

vervangend onderhoud te regelen tussen huurder en verhuurder. Het

Demand, bleef het websitebezoek in 2021 onverminderd hoog.

geplande onderhoud van 2020 dat is doorgeschoven naar 2021 is
uitgevoerd. Vanaf 2021 is de jaarlijkse storting in de
onderhoudsvoorziening aangepast van € 7.800 naar € 5.245.
Automatisering
Het WBA heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk digitaal te
gaan werken. Dit vereist onder andere een flexibele ICT-inrichting,
welke het mogelijk maakt om op elke werkplek aan te sluiten en in te
loggen. Doordat er is gekozen voor Office 365 als softwareomgeving, is
dit mogelijk gemaakt. Documenten worden opgeslagen in de cloud.
Aangezien men met deze werkmethodiek al vertrouwd was,
ondervonden medewerkers nauwelijks last bij het thuiswerken als
gevolg van de coronacrisis. Deze bood zelfs nieuwe kansen om het
digitaal werken nog verder te implementeren. De WBA organisatie
raakte versneld vertrouwd met het werken in MS Teams. Hierdoor bleef
de communicatie, ook op afstand, op een prima peil.
In de loop van 2021 zijn wederom verdere maatregelen genomen om
de beveiliging van onze gegevens te verbeteren en om de
bedrijfszekerheid te vergroten. Het jaarplan informatiebeveiliging werd
uitgevoerd en de FG en CISO verzorgden elk kwartaal een update met
tips voor een optimale beveiliging van de bedrijfsinformatie van het
WBA.
Het interne verbetertraject van de eigen archivering, mede naar
aanleiding van de bevindingen uit het KPI-verslag van het WBA, werd
voortgezet maar is nog niet geheel afgerond. Een eigen zaaksysteem

Meerjarenbalans en kengetallen
Meerjarenbalans
Hieronder de geprognosticeerde eindbalans voor zowel het verslagjaar als de
meerjarenraming. De bedragen betreffen de eindstanden van elk jaar per 31-12.
Activa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Materiele vaste activa

87.440

130.237

107.013

83.788

60.564

46.006

Totaal vaste activa

87.440

130.237

107.013

83.788

60.564

46.006

Uitzettingen korter dan 1 jaar

296.182

46.182

46.182

46.182

46.182

46.182

Liquide middelen

72.418

280.266

169.420

179.736

181.187

196.389

Overlopende posten

87.761

87.761

87.761

87.761

87.761

87.761

Totaal vlottende activa

456.361

414.209

303.363

313.679

315.130

330.332

Totaal Activa

543.801

544.446

410.376

397.468

375.694

376.339

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

128.073

128.073

128.073

128.073

128.073

128.073

Reserve digitale dienstverlening website

65.000

134.715

0

0

0

0

262.789

262.788

128.073

128.073

128.073

128.073

Voorzieningen

26.872

31.517

36.162

27.254

9.480

14.125

Vaste schulden

40.000

36.000

32.000

28.000

24.000

20.000

Totaal vaste passiva

66.872

67.517

68.162

55.254

33.480

34.125

Vlottende schulden <1 jaar

155.341

155.341

155.341

155.341

155.341

155.341

Overlopende passiva

58.799

58.799

58.799

58.799

58.799

58.799

214.140

214.140

214.140

214.140

214.140

214.140

543.801

544.446

410.376

397.468

375.694

376.339

Passiva

Resultaat boekjaar
Eigen vermogen

Totaal vlottende passiva
Totaal Passiva

69.715

Voor de meerjarenbalans zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
Materiële vaste activa

Vennootschapsbelasting

De eindbalans van de materiële vaste activa wordt bepaald door de

Vanaf 1 januari 2016 zijn ook gemeenschappelijke regelingen VPB-

geplande afschrijvingen op investeringen en het toevoegen van

plichtig. Bij de oprichting van het WBA is door “Gert Vos BTW-Advies”

nieuwe investeringen. Eind 2022 is gepland om het gehele netwerk te

o.a. een VPB advies uitgebracht. Later is dit advies overgenomen door

vervangen. De post Materiële vaste activa is hiermee verhoogd met €

de accountant. In dit advies is geconcludeerd dat de activiteiten van

60.000. Vanaf 2023 wordt afgeschreven op deze investering.

het WBA niet te kwalificeren zijn als onderneming in fiscale zin. Hoewel

Uitzettingen korter dan 1 jaar, overlopende posten en vlottende

er de afgelopen jaren steeds sprake was van een positief resultaat,

schulden

geldt nog steeds dat het WBA geen winstoogmerk kent.

Uitzettingen korter dan 1 jaar, overlopende posten en vlottende
schulden zijn gebaseerd op cijfers van 2021.
Eigen vermogen en voorzieningen
Het saldo van 2021 wordt toegevoegd aan de reserve digitale
dienstverlening website. In 2022 wordt deze reserve volledig gebruikt

Kengetallen

Jaarrek.

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

-53,39%

-49,98%

-30,31%

-22,19%

-40,91%

-51,11%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

48,32%

40,67%

31,21%

32,22%

34,09%

34,03%

Structurele exploitatieruimte

1,44%

0%

0%

0%

0%

0%

Kengetallen

Grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Aan de hand van de meerjarenbegroting zijn onderstaande

Belastingcapaciteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

waardoor in 2023 en verder hier geen saldo meer opstaat. De
toevoegingen en onttrekkingen op de voorziening is gebaseerd op de
gegevens in het meerjarig onderhoudsplan.
Vaste schuld

Netto schuldquote
Netto schuldquote
gecorrigeerd voor verstrekte

Hiervoor wordt het aflossingsschema van de huidige

leningen

leningenportefeuille gehanteerd. De vervanging van het gehele

Solvabiliteisratio

netwerk wordt gefinancierd met eigen middelen.

kengetallen tot stand gekomen.

Inleiding Jaarrekening 2021
Opzet van de jaarrekening
In tegenstelling tot eerdere jaren zijn aan de jaarrekening geen bijlagen
toegevoegd. Gemeenten vinden dit geen noodzaak. Desgewenst kan
en wil het WBA uiteraard, op verzoek, inzage geven tot alle financiële

inrichting van de rechtmatigheidscontrole en over de overstap naar
een marktpartij voor de financiële ondersteuning.
Ondernemerschap voor de omzetbelasting
Naar aanleiding van een ingesteld boekenoverzicht over de jaren 2001
– 2005 heeft de inspectie omzetbelasting in januari 2006

informatie.

geconcludeerd dat de vrijstellingsbepaling van artikel 11 lid 1 letter u

Verantwoording resultaat 2021

RAWB maakt fiscaal gezien winst of verlies doordat de bijdrage van de

Met deze jaarrekening willen wij verantwoording afleggen over het in

deelnemers niet wordt beperkt tot het aandeel in de kosten van de

2021 gevoerde financiële beheer. Het boekjaar 2021 sluit met een

exploitatie. Dat houdt in dat het RAWB belast ondernemer is voor de

positief resultaat van € 69.715. Dit saldo is vooral tot stand gekomen

omzetbelasting en als gevolg daarvan alle in rekening gebrachte

door de lagere huisvestingskosten als gevolg van de overgang van

omzetbelasting mag verrekenen. Deze stellingname is in een brief van

eigendom naar huur van het pand in Oudenbosch. Dit saldo is

28 oktober 2015 door de fiscus herbevestigd specifiek voor de nieuwe

uiteindelijk een stuk lager dan het ernaar uitzag in de loop van het jaar.

archieforganisatie WBA. Daarin is ook bepaald dat de deelnemers

De financiële effecten van de (in 2021 nog niet vastgestelde maar wel

geen recht hebben op terugbetaling van hun evenredig aandeel in de

al verwachte) nieuwe CAO SGO zijn op het laatste moment, na overleg

te vormen reserve. Deze reserve is echter wél gelimiteerd. Al eerder is

met de accountant, als last verwerkt in de jaarcijfers. Daarmee was

gemeld dat het bestuur hiervoor een plafond van 5% heeft ingesteld.

een bedrag van € 24.171 gemoeid.

Dit plafond is in 2017 bereikt.

Rechtmatigheid

Schatkistbankieren

In het kader van de uitvoering van de begroting is wederom aandacht

In 2021 voldeed het WBA aan de gestelde voorwaarden voor

geschonken aan de interne regelgeving en de vaststelling van een

schatkistbankieren. In de praktijk betekent dit dat er tijdig wordt

toetsingskader voor de controle van de rechtmatigheid. De

afgeroomd naar de schatkistrekening van de gemeente Bergen op

procesbeschrijvingen voor inkoop, verkoop, salarisbetalingen,

Zoom en dat daardoor het gemiddeld bedrag aan liquide middelen

investeringen, opstellen verantwoording en begroting zijn in 2021 voor

per kwartaal onder de limiet van € 250.000 (vanaf 1 juli € 1.000.000)

zover relevant, geactualiseerd.

blijft.

Controleprotocol, normenkader, directiestatuut en mandaatregeling

Ultimo 2021 had het WBA nog een tegoed van € 250.000 op de

zijn in 2021 ongewijzigd en zijn nog steeds op orde. De accountant ziet

schatkistrekening.

in zijn controle toe op de rechtmatigheid en getrouwheid. De
aangekondigde wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording zijn
uitgesteld en voor 2021 nog niet van toepassing. In 2021 vond enkele
keren overleg met de accountant plaats, onder andere over de

van de wet omzetbelasting niet op het RAWB van toepassing is. Het

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

250
Kwartaal 1

1.000
Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis
(2)

buiten 's Rijks schatkist

115

149

76

45

101

174

205

-

-

aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het

135

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

2.786

Het deel van het begrotingstotaal
(4b)

dat kleiner of gelijk is aan € 500

2.786

miljoen
Het deel van het begrotingstotaal
(4c)

dat de € 500 miljoen te boven

-

gaat
(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van

Drempelbedrag

250

€250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1

Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Som van de per dag buiten 's
(5a)

Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen

10.393

13.552

6.986

4.185

90

91

92

92

115

149

76

45

tellen als nihil)
(5b)

Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten

(2) - (5a) / (5b)

's Rijks schatkist aangehouden
middelen

Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening 2021
In onderstaande tabel is gekozen voor een wat specifiekere
verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het WBA in 2021.
Daardoor is een vergelijking met de gegevens over 2020 mogelijk. In de
laatste kolom wordt de relatie tussen in 2021 gewijzigde begroting en
exploitatie over 2021 getoond, hetgeen leidt tot het al eerder genoemde
positieve saldo van € 69.715.
Rekening

Begroting

Begroting

2020

voor

na wijziging

1.577.496

1.657.615

1.657.615

1.656.706

909

576.827

629.568

562.968

487.510

75.458

Inhuur derden en accountant

117.234

116.769

116.769

122.892

-6.123

Bedrijfsvoering

45.075

35.961

35.961

22.438

13.523

143.290

136.748

161.748

153.783

7.965

Conservering en Toegankelijkheid

48.700

55.075

55.075

46.044

9.031

E-depot

102.302

85.000

85.000

79.034

5.966

0

10.000

10.000

0

10.000

Omschrijving
Personele lasten
Huisvesting

ICT en Digitaal Beheer

Onvoorzien
Kosten Plustaak Bergen op Zoom

31.500

Toevoeging aan voorziening

0

Vennootschapsbelasting

0

Totaal Lasten

Rekening 2021

2.642.424

Verschil
2021

0
39.150

5.245

5.245

0

2.765.886

2.690.381

2.573.652,07

116.729

Plustaak Bergen op Zoom

31.500

Plustaak (HIP) Roosendaal

42.852

64.175

64.175

65.061

-886

2.391.229

2.444.900

2.264.604

2.264.603

1

222.245

152.074

152.074

129.176

22.898

4.232

0

4.232

Bijdragen Deelnemers
Overige Baten
Onttrekking aan voorziening
Totaal Baten

0

95.156
2.782.983

2.661.149

2.485.085

2.458.839

26.246

140.559

-104.737

-205.296

-110.581

-94.715

Onttrekking aan reserves

104.737

104.737

205.296

245.296

-40.000

Toevoeging aan reserves

0

65.000

-65.000

Totaal saldo Baten en Lasten

Subtotaal

104.737

104.737

205.296

180.296

25.000

Resultaat na Bestemming

245.296

0

0

69.715

-69.715

Alleen verschillen groter dan €10.000 of van bijzondere aard worden

budget voor de website is in 2022 nodig. Daarom heeft het algemeen

toegelicht.

bestuur van het WBA op 7 april 2022 besloten om het saldo 2021 toe te
voegen aan de bestemmingsreserve website. Het budget voor de

Personeelskosten

website is daardoor bijna € 135.000 groot.

De salariskosten voor het formatieve personeel waren gelijk aan de
begroting. Maar er was ook sprake van inhuur van tijdelijke krachten en

Overzicht van incidentele baten en lasten

het effect van de nieuwe CAO SGO (zie boven deze tabel), waardoor de

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich vanaf het

salariskosten ruim hoger waren dan begroot. Dit werd gecompenseerd

rekeningjaar minder dan 4 jaar voordoen. De over 2021 gerealiseerde

door besparingen op m.n. reis- en opleidingskosten, zodat er

baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

uiteindelijk een minimaal verschil ontstond.
Huisvestingslasten
Het hoge saldo op de post huisvestingskosten komt doordat de
huurkosten voor het pand in Oudenbosch na de verkoop eind 2020
veel lager zijn dan de kosten als eigenaar. O.a. de hoge kapitaallasten
voor de hypothecaire leningen zijn na verkoop vervallen.
Bedrijfsvoering
Omdat er in 2021 vanwege Corona nauwelijks op kantoor werd gewerkt,
bleven de bedrijfsvoeringskosten ver achter bij de raming.
Overige baten
De beperkte opening van de studiezaal had tot gevolg dat de
inkomsten uit de fysieke dienstverlening ver terugliepen t.o.v. eerdere
jaren. Daarnaast daalden de inkomsten uit verhuur van depotruimte
aanzienlijk.
Bestemming saldo 2021
Bij de besluitvorming over de verkoop van het pand heeft het bestuur
van het WBA goed gevonden dat de voorziene ‘winst’ na verkoop kan
worden ingezet voor dekking van de kosten van de nieuwe website.
Vanwege de lange duur van het aanbestedingstraject voor die
website, waren er nog geen feitelijke uitgaven. Inmiddels is het contract
met de leverancier getekend en is het project gestart. Het volledige

Incidentele baten en lasten Bedrijfsvoering

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

Incidentele inhuur personeel

8.509

8.509

Ondersteuning aanbesteding nieuwe website

7.680

7.680

IT Voorzieningen online vergaderen

8.072

8.072

Monitor Digitale Informatie

9.000

9.000

Incidentele aanpassingen pand Oudenbosch

6.824

2.831

3.993

Eenmalige detachering medewerkers

14.106

14.055

51

Totaal

54.191

16.886

37.305

Balans per 31 december 2021
ACTIVA
Omschrijving

PASSIVA
31-12-2021

31-12-2020

(€)

(€)

31-12-2021

31-12-2020

(€)

(€)

Algemene reserve

128.073

128.073

Reserve digitale dienstverlening website

65.000

-

Omschrijving

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen
-

-

Te bestemmen resultaat

69.715

245.296

26.872

25.859

44.000

44.000

333.661

443.229

155.341

83.348

54.799

157.735

210.140

241.083

543.800

684.311

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut

87.440

104.642
Voorzieningen
Onderhoud gebouw en inventaris
Vaste schulden
Kapitaalverstrekking gem. Bergen op Zoom

Totaal vaste activa

87.440

104.642 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een

Uitzettingen met een rentetypische

rentetypische looptijd korter dan één

looptijd korter dan één jaar

jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Vordering op rijkschatkist

38.445
7.738
250.000

19.970
19.588 Overige schulden
300.000

Liquide middelen
Banksaldi

Overlopende posten
72.327

Kas

90

149.917 Nog te betalen bedragen
163

Overlopende posten
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

-

10.599

87.761

79.431

Totaal vlottende activa

456.361

Totaal generaal

543.801

579.669 Totaal vlottende passiva
684.311 Totaal generaal

Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
De activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs verminderd
met de afschrijvingen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Inleiding
Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële
verslaglegging is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste
interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening is opgemaakt
met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Meubilair Koetshuis

15 jaar lineair

Revisie elektronische aandrijving archiefstellingen

10 jaar lineair

Hard- en software kantoorautomatisering

6 jaar lineair

Laptops

3 jaar lineair

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het

Reserves

resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het

De bestemmingsreserve “Digitale dienstverlening website” is gevoed

betreffende balanshoofd anders is vermeld worden de activa en

met een door het bestuur benoemd deel van het rekeningresultaat

passiva opgenomen tegen nominale waarden.

2020, groot € 65.000.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.

Gegevens

Voorzieningen
De voorziening onderhoud gebouw en inventaris pand Beukenlaan te
Oudenbosch, is gebaseerd op het in 2020 opgesteld meerjarig
onderhoudsplan.
Langlopende schulden en vlottende passiva
De langlopende schulden en vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde.

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare
Beloningen betaalbaar op termijn

Het saldo van lasten en baten is berekend op basis van het stelsel van

Subtotaal

de jaarrekening is zoveel mogelijk met verplichtingen rekening
gehouden. Eventuele afwikkelingsverschillen worden in het volgende

1 FTE
ja

Bezoldiging

Grondslagen voor resultaatbepaling

verantwoord worden in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. In

Directeur
01-01 t/m 31-12

fte)

onkostenvergoedingen

lasten en baten. Dat houdt in dat de kosten en opbrengsten

M.H.M. Korving

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

90.549,52
16.499,48
106.999,00

209.000
N.v.t.

boekjaar functioneel verantwoord.
Bezoldiging

Overzicht WNT 2021
Bezoldiging topfunctionarissen
Vanuit de WNT dient van een aantal topfunctionarissen een aantal
gegevens in de jaarrekening te worden opgenomen. Het gaat er bij
deze personen niet om of ze meer verdienen dan in de Wet staat
vermeld; er dient een aantal gegevens te worden opgenomen. Door de
wetgever is voor een gemeenschappelijke regeling als topfunctionaris
aangewezen de directeur. WBA rapporteert alleen over de
topfunctionaris.
Voor de directeur ontstaat hiermee het volgende beeld. Voor een

Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet is
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in

M.H.M. Korving

W.F.L. Reijnders

Directeur

Directeur

1-9 t/m 31-12

1-1 t/m 31-8

0,33 fte

0,58

ja

ja

29.837,38

62.664,72

5.184,32

10.131,66

35.021,70

72.796,38

66.999,99

117.250

fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

overzicht van bestuurders van de gemeenschappelijke regeling West-

Beloning plus belastbare

Brabants Archief in 2021 wordt verwezen naar het overzicht op pagina

onkostenvergoedingen

5. Deze ontvangen geen bezoldiging vanuit het WBA.

N.v.t.

toegestaan

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van
de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde

Boekwaarde

01-01-2021 Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen

31-12-2021

Machines, apparaten
installaties

44.000

4.000

40.000

44.019

4.891

39.128

16.623

8.312

8.312

104.642

17.203

87.440

Electronische aandrijving
archiefsysteem
Hardware
kantoorautomatisering
Totaal

Er vonden in 2021 geen nieuwe investeringen plaats.
Vlottende activa
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar:
Saldo 31-12-2021
Vorderingen op opbenbare

Voorziening

Saldo 31-12-2020

oninbaarheid

38.445

19.970

7.738

19.588

Vordering op rijkschatkist

250.000

300.000

Totaal

296.182

lichamen
Overige vorderingen

0

339.558

Vorderingen op openbare lichamen

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voornamelijk uit facturen

Dit betreft voornamelijk vorderingen op gemeente Bergen op Zoom

afkomstig van Picturae (85.525). Dit zijn facturen voor hosting, storage

voor de kosten die het WBA heeft gemaakt voor het depot

en licenties.

Wilhelminaveld 97 (circa € 18.000), vorderingen op Erfgoedcentrum

Passiva

Tongerlohuis (€ 12.000) en het Zeeuws Archief (circa € 5.000) voor
detachering.

Eigen Vermogen
Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Overige vorderingen
De vergoedingen voor detachering naar de stichting Mastboom (circa
€ 7.700). vormen de grootste post.

Reserves
Algemene reserve

Saldo 1-1-2021

Reserve digitale

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende

dienstverlening website

componenten:

Resultaat voorgaand jaar

245.296

Totaal

373.370

2020

Kassaldo

90

163

Banksaldi

72.327

149.917

Totaal

72.418

150.081

Onttrekking Saldo 31-12-2021

128.073

Liquide middelen

2021

Toevoeging

128.073
65.000

65.000
245.296

65.000

245.296

Het positieve resultaat over 2020 is voor wat betreft een bedrag van
180.296 in de vorm van een korting uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten zoals besloten door het algemeen bestuur van het WBA op
8 april 2021. In diezelfde vergadering is ingestemd met het instellen van

Het saldo in 2020 was hoog omdat het WBA ultimo 2020 voldoende

een bestemmingsreserve van € 65.000 voor de verbetering van de

middelen op de bank moest hebben voor de aflossing van de leningen

digitale dienstverlening i.h.b. een nieuwe website.

bij de gemeente Moerdijk als gevolg van de verkoop van het pand
Oudenbosch.

Voorzieningen

Overlopende activa

posten:

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden.

Vooruitbetaalde
bedragen

2021

2020

87.761

79.431

en inventaris
Totaal

Nog te ontvangen

10.599

bedragen
Totaal

Onderhoud gebouw

87.761

90.030

2021

2020

26.872

25.859

26.872

25.859

193.073

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per voorziening
weergegeven:
Voorzieningen
Onderhoud gebouw
en inventaris
Totaal

2021
Saldo Toevoeging Onttrekking

Saldo

25.859

5.245

4.232

26.872

25.859

5.245

4.232

26.872

Netto-vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva
Totaal

2020

155.341

83.348

54.799

157.735

210.140

241.083

De verkoop van het pand Beukenlaan 1d te Oudenbosch leidt tot
minder onderhoudskosten. Aan de hand van het geüpdatete meerjarig

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt

onderhoudsplan is de voorziening na overleg met de accountant in

worden gespecificeerd:

2020 afgeschaald naar € 25.859.
De jaarlijkse toevoeging is met behulp van een gemiddeld percentage
berekend op € 5.245. (was € 7.800) De onttrekking uit de voorziening is

Netto-vlottende schulden met een

gebaseerd op de ramingen in het meerjarig onderhoudsplan.

rentetypische looptijd korter dan één jaar
Totaal

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar:
Saldo 1-1-2021
Onderhandse leningen
Totaal

Vermeer Aflossing
deringen

44.000
44.000

0

en

2021

2020

155.341

83.348

155.341

83.348

Het saldo op netto-vlottende schulden bestaat onder andere uit de
Saldo 31-12-2021

0

44.000

0

44.000

De factuur voor de aflossing van de lening Gemeente Bergen op Zoom

facturen (met factuurdatum in 2021) van de gemeente Bergen op
Zoom voor de DVO (€ 89.794), van Van Waarde inzake
restauratiewerkzaamheden (€ 11.327), van Veerman (€ 6.231) en
Picturae (€ 6.126) voor geleverde diensten.
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

is pas ontvangen in februari 2022. De betaling heeft dus in 2022
plaatsgevonden waardoor de aflossing is te zien in het volgend
boekjaar. De rentelast van de vaste schulden 2021 bedroeg € 880

Nog te betalen bedragen
Saldo BTW- aangifte 4
Totaal

de

kwartaal

2021

2020

37.873

140.979

16.926

16.756

54.799

157.735

Het saldo op nog te betalen bedragen bestaat voornamelijk uit de CAO
verhoging per 1 december. De uitbetaling vindt plaats in 2022. Het gaat
om een bedrag van € 24.171. Daarnaast vormt de factuur van

Ennatuurlijk (€ 6.505) betreffende de maandafrekening van het

Gebeurtenissen na balansdatum

gasverbruik de grootste post op de rekening nog te betalen bedragen.

Het WBA zal de sterk beperkte vorm van fysieke dienstverlening in de
studiezaal naar verwachting continueren, ook na corona. De transitie

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het WBA volgt de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Moerdijk,
maar de gemeente Bergen op Zoom voert deze uit. De ondersteuning

naar een meer en meer digitale informatieverstrekking was al ingezet
maar wordt beslist versneld als effect van de coronacrisis

op het gebied van financiën is exclusief de uitvoering van het feitelijke
betalingsverkeer. Daarvoor is het WBA zelf verantwoordelijk. Een
administratiekantoor verzorgt vanaf 2022 de financiën voor het WBA.
De huurverplichtingen betreffen het kantoorpand van het WBA, het
centrale archiefdepot in de centrumgemeente Bergen op Zoom en de
archiefkelder in het voormalig RAWB gebouw in Oudenbosch.
In 2020 sloot het WBA een leasecontract af voor een nieuwe
bedrijfswagen voor de duur van 5 jaar en een leasecontract voor twee
multifunctionals (kopier/printer/scanner in 1) voor ruim 4 jaar.
De in dit overzicht opgenomen bedragen zijn als volgt berekend: de
kosten in het jaar 2022 vermenigvuldigd met de resterende looptijd.
Het overzicht ziet er dan als volgt uit:
Verplichting
Ondersteuning P en O

Dienstverlener Ingangsdatum

Looptijd

Kosten 2022 e.v.

gemeente Bergen op Zoom

1-1-2017

5 jaar

190.000

Profectum BV

1-1-2022

2 jaar met verl.

27.870

Huur Koetshuis Hofstraat 2b

gemeente Bergen op Zoom

1-1-2017

25 jaar

1.536.420

Huur archiefdepot Wilhelminaveld 97

gemeente Bergen op Zoom

1-7-2016 25 jaar en 6 mnnd

5.019.771

Tandartspraktijk Halderberge

1-1-2021

25 jaar

909.749

BNP / Canon

19-2-2020

51 maanden

9.188

Van Mossel

10-11-2020

5 jaar

21.394

Ondersetuning financiën

Huur kelderdepot Beukenlaan 1d Oudenbosch
Lease kopiers
Lease Bedrijfswagen

In de eerste twee maanden van 2022 lag het accent, naast op de al
langer lopende zaken zoals de E-depot aansluittrajecten en de
ontwikkeling van Scanning on Demand in eigen beheer, met name op
vier projecten:
1.

De voorbereidingen voor het opstellen van de Beleidsvisie

2.
3.

De voorbereidingen voor de nieuwe Wet Open Overheid
Het promoten van het WBA met informatieve filmpjes en extra

4.

social media activiteiten
De eerste stappen op weg naar een geheel vernieuwde website
van het WBA

Kostenverdeling per taakveld 2021
Taakveld 0.4: Bedrijfsvoering
Leidinggevende primair proces

118.028

Managementondersteuning primair proces / facilitaire zaken

96.364

projecten gedekt worden uit de reguliere middelen. Voor de website

Huisvestingskosten

130.578

geldt uiteraard de bestemmingsreserve als dekking.

Financiën, toezicht en controle en P&O/HRM

Voor zover nu alles goed in beeld is, kunnen de kosten voor deze vier

Qua financiën is nog steeds de situatie dat corona niet leidt tot meer
kosten. Zolang thuiswerken de norm is, scheelt dat in zowel reiskosten
als kosten voor het Koetshuis. Maar aan de andere kant is er
inkomstenderving vanwege de beperking van de fysieke
dienstverlening en worden extra kosten gemaakt voor verdere
facilitering van werken op afstand. Al met al gaat het om redelijk
beperkte bedragen. Mochten er zich calamiteiten voordoen, dan
worden deze terstond gedeeld met het bestuur van het WBA.
Financieel zijn er geen bijzondere gebeurtenissen.

86.210

Kosten informatievoorziening en automatisering (ICT)

53.899

Kosten juridische zaken

33.087

Totaal Bedrijfsvoering

518.166

Taakveld 5.4: Musea
Totaal kosten WBA

2.055.486
2.573.652

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Regionaal
Archief West-Brabant in de openbare vergadering van 7 juli 2022
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

Westbrabantsarchief.nl
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Toelichting
Financiën
Vaststellingsbesluit

L. Wijnbergh, 1991 | Gemeentelijk Reinigings- en Vervoersbedrijf

De eerste bestuursrapportage WBA 2022 komt al op een vroeg

Stijging van de kosten van data opslag als gevolg van

moment. Directe aanleiding om deze op te stellen zijn twee

digitalisering bouwdossiers door gemeenten

specifieke en niet-beïnvloedbare wijzigingen in twee

Het WBA heeft in zijn begroting bij de kostenplaats “ICT en digitaal

kostenplaatsen, die leiden tot een noodzakelijke

beheer” een bedrag opgenomen voor de kosten van opslag

begrotingswijziging in 2022.

(storage) van de door het WBA gedigitaliseerde documenten.
Inmiddels bevat die opslag ruim 14 TB aan data (scans en
metadata). Die opslag omgeving is gekoppeld aan de website

Stijging van de Personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO

van het WBA en aan de Bouw Dossier Applicatie (BDA), waarin

2021-2022

bouwvergunningen worden geraadpleegd door in- en externe

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexmatige

klanten.

stijging van de personeelskosten volgens de septembercirculaire
2020 van 1,5%. De nieuwe CAO achterhaalt dit cijfer. Per 1

Vanaf 2021 is de opslag aanmerkelijk toegenomen, omdat

december 2021 stijgen de lonen met 1,5% en vanaf 1 april 2022 met

meerdere gemeenten hun bouwdossiers zijn gaan digitaliseren.

2,4%. Voor het WBA betekent dit dat er een niet-voorziene

Het WBA slaat de digitale bestanden voor deze gemeenten op en

toename is van € 32.178. Daarbij komt dat het DB medio 2021 het

stelt ze via de BDA beschikbaar. Die extra hoeveelheid data is een

besluit heeft genomen om de directeur een arbeidsmarkttoelage

voor het WBA niet-beïnvloedbare toestroom en de daarmee

toe te kennen. Dit is bij zijn aanstelling reeds bepaald en

gepaard gaande kosten zijn daarom ook niet opgenomen in de

toegezegd. Het effect van dit besluit is een verdere verhoging van

begroting. Voor 2022 leidt dit tot een tekort op het deelbudget

de loonkosten voor 2022 met € 11.088. In de begroting 2022 is hier

voor opslag van € 16.002. Hiervoor is geen dekking in de

geen rekening mee gehouden.

begroting van het WBA. Opgeteld is er voor 2022 een aanvullend
budget nodig van € 59.268. Deze eerste bestuursrapportage 2022

In totaal gaat het om een vermeerdering van € 43.266, waarvoor

is bedoeld om dit extra budget te verwerken in een

geen dekking is in de begroting van het WBA voor 2022.

begrotingswijziging voor 2022.

Behalve deze twee kostenontwikkelingen is er een derde
aanleiding tot en begrotingswijziging. Dit betreft mutaties in de
reserves van het WBA specifiek in de bestemmingsreserve
“digitale dienstverlening website”. Na een zeer zorgvuldig en
gedegen, maar mede door corona langdurig
aanbestedingstraject, heeft het WBA eind 2021 een contract met
de ontwikkelaar van de nieuwe website gesloten. De vaart zit er
nu goed in en de oplevering is zeker in 2022 te verwachten. Dit
betekent dat het gehele bedrag van de hiervoor bestemde
reserve in 2022 zal worden opgenomen. Die reserve is opgebouwd
uit een deel wat reeds in 2021 is bestemd van € 65.000 én een
deel dat bestaat uit het saldo 2021 van € 69.715, wat bij
bestuursbesluit van april 2022 is toegevoegd aan die
bestemmingsreserve. De totale reserve waar het hier om gaat
bedraagt derhalve € 134.715.
De mutaties zijn in de tabel Reserves en Voorziening achter de
nieuwe deelnemersbijdragen verantwoord. Voor de deelnemers
zijn er hierdoor geen extra kosten voor de nieuwe website.

❖

Bergen op Zoom 1747, kaart van de vesting tijdens
de belegering van de Fransen

Voor het Programma Archiefbeheer hebben deze twee
ontwikkelingen onderstaande gevolgen:

Programma Archiefbeheer Overzicht 2021

Begroting

Begroting

2022

na wijziging

Verschil

2022
LASTEN
Personele lasten incl. kosten plustaak
Roosendaal

1.670.102

1.713.368

-43.266

496.187

496.187

0

445.060

461.062

-16.002

2.611.349

2.670.617

-59.268

Variabele baten

188.770

188.770

0

Totaal Baten

188.770

188.770

0

2.422.579

2.481.847

-59.268

Huisvestingslasten
Overige exploitatielasten
Totaal lasten
BATEN

Te verdelen onder deelnemers

Dit leidt tot de volgende nieuwe deelnemersbijdrage voor 2022:
Deelnemers

Begroting 2022

Begroting 2022

Verschil

na wijziging
Bergen op Zoom

841.635

862.225

-20.590

Etten-Leur

124.030

127.065

-3.035

Halderberge

239.201

245.053

-5.852

Moerdijk

255.813

262.071

-6.258

Roosendaal

531.559

544.563

-13.004

99.667

102.106

-2.439

Steenbergen

134.662

137.956

-3.294

Woensdrecht

98.560

100.971

-2.411

Zundert

97.452

99.837

-2.385

2.422.579

2.481.847

-59.268

Rucphen

Totaal

De mutaties in de reserve zijn als volgt:
Naam reserve of voorziening

Saldo per

Vermeer-

Vermin-

Saldo per

1-1-2022

deringen

deringen

31-12-2022

Reserves
Algemene reserve

128.073

Reserve digitale dienstverlening website

65.000

69.715

134.715

0

193.073

69.715

134.715

128.073

Onderhoud gebouw en inventaris

25.859

5.245

4.232

26.872

Totaal

25.859

5.245

4.232

26.872

Totaal

128.073

Voorzieningen

Vastgesteld in het algemeen bestuur van het West-Brabants
Archief op 6 april 2022
De voorzitter,

de secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

Westbrabantsarchief.nl

Agendapunt 5.3 Voorstel Begroting WBA 2023

In samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom en met consultatie
van enkele financiële specialisten, is de begroting van het WBA over 2023
en de meerjarenraming 2024- 2026 opgesteld. Deze treft u hierbij aan. In
dit voorstel belichten we zowel het financiële als het beleidsinhoudelijke
aspect van de begroting.
Financieel aspect
Op de door de gemeenten afgegeven financiële richtlijnen is in de eind
januari toegezonden Kaderbrief al uitvoerig ingegaan. De inhoud van die
Kaderbrief is in de inleiding van de begroting verwerkt. Op hoofdlijnen
betekent dit;
❖ De begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024 – 2026, is
structureel financieel sluitend;
❖ De begroting 2023 gaat uit van bestaand beleid zoals vastgelegd in
eerdere begrotingen en in het beleidsplan 2018-2022 van het WBA. Ze
houdt rekening met de financiële effecten die betrekking hebben op
de in deze kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen, maar nog
niet met hetgeen in de nieuwe beleidsvisie vanaf 2023 zal worden
opgenomen en uitgewerkt;
❖ De begroting 2023 stijgt maximaal met de loonindexering en de
prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021.
❖ De begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het
Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten
(BBV).
Gezien met name de toename van de personeelslasten door de CAO 20212022, is het voor het begrotingsjaar 2023 niet realistisch om de

deelnemersbijdrage gelijk te laten blijven. Dat zou alleen maar kunnen als
het WBA mogelijkheden heeft om fors op de overige bedrijfskosten te
bezuinigen. Voor de begroting 2022 is dat gelukt en kon de bijdrage van de
deelnemers zelfs worden verlaagd vanwege de verkoop van het pand in
Oudenbosch.
Echter, de praktijk van 2022 leert dat de begroting voor dit jaar niet meer
toereikend is omdat er sprake is van niet-voorziene extra kosten voor zowel
personeel (a.g.v. de genoemde CAO) en digitale opslag. Zie hiervoor de
Bestuursrapportage bij agendapunt 5.2. Die extra kosten worden in 2022
weliswaar gedekt door de algemene reserve (ervan uitgaand dat het
algemeen bestuur besluit conform het voorstel bij de bestuursrapportage),
maar zijn wel van invloed op de begroting 2023 en de hoogte van de
deelnemersbijdrage voor dat jaar. Dit is inzichtelijk gemaakt in de kolom
“Begroting 2022 na wijziging”. Na besluitvorming over de concept begroting
2023 zal in de uiteindelijke versie die naar de raden gaat voor zienswijze,
die kolom worden verwijderd en wordt e.e.a. uitgelegd in een begeleidende
brief aan de gemeenteraden.
Door zorgvuldig naar de uitgaven te kijken is het WBA erin geslaagd de
begroting 2023 maximaal te laten stijgen met de loonindexering en de
prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021.
Beleidsinhoudelijk aspect
Beleidsmatig komt er heel wat op het WBA af. Nieuwe wetgeving,
digitaliseringsprojecten die de digitale opslag en daarmee gemoeide
kosten doen groeien, een nieuwe beleidsvisie en het project om tot een
nieuwe kostenverdeling te komen. Deze ontwikkelingen worden in het
beleidsmatige deel van de begroting nader toegelicht.
Besluit
Het algemeen bestuur stemt in met de conceptbegroting 2023 en de
meerjarenraming 2024-2026 en stuurt deze uiterlijk 15 april 2022 ter

zienswijze toe aan de raden van de aangesloten deelnemers. Definitieve
vaststelling geschiedt in de AB vergadering van 7 juli 2022.
Aldus besloten te Bergen op Zoom op 6 april 2022,
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

1 maart 2022

Voorwoord
1. Financiële uitgangspunten
2. Beleidsbegroting
3. Vaststellingsbesluit
4. Begroting 2023 en meerjarenraming
5. Toelichting begroting
6. Verdeelsleutel bijdragen gemeenten
7. Paragrafen
8. Bijlagen

1971, Moerdijk | De bouw van Shell Moerdijk, B. Steffen

gemaakt. De BBV schrijft voor om de kosten voor de overhead te
specificeren en te verantwoorden. Dit is gedaan in de tabel en toelichting
aan het eind van de begroting.
Het voorliggende document betreft de begroting 2023 (met indicatieve

De invoering van de wet Open Overheid (Woo) geeft het WBA, naast de

cijfers voor 2024-2026) voor de Gemeenschappelijke Regeling West-

Archiefwet, een nog duidelijkere opdracht om de informatiehuishouding

Brabants Archief (WBA). Deze begroting is opgesteld om inzicht te

bij de deelnemers te verbeteren. De Woo stimuleert de gemeenten om

geven in de lasten en baten van het WBA voor 2023. Met trots

aan te sluiten bij het regionale E-depot om al hun informatie duurzaam

presenteren we de begroting.

en toegankelijk te houden voor nu en de toekomst.

In deze begroting zijn alle organisatiekosten, de loonkosten en

West-Brabants Archief

bedrijfsvoeringkosten opgenomen, evenals de kapitaallasten van de
investeringen en de aanwending van reserves. In 2023 vraagt een aantal
onderwerpen extra aandacht, zowel van het WBA als de deelnemers. De
kwaliteit van de informatiehuishouding moet verbeteren. Jaarlijks voert
het WBA KPI-onderzoeken uit bij zijn deelnemers en rapporteert deze
vanuit de horizontale verantwoording. Zowel dit proces als de inhoud
behoeven verbeterslagen. Deze uitdaging pakt het WBA samen met zijn
deelnemers op.
In de hiernavolgende begroting 2023 worden ontwikkelingen op de
desbetreffende plaatsen nader toegelicht. In 2022 heeft de evaluatie van
de Gemeenschappelijke Regeling plaatsgevonden en ontwikkelen we
aansluitend de beleidsvisie 2023 ev. Daarbij zullen wij intensief
samenwerken met al onze partners, publiek en privaat, die met ons
werken aan een toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening
voor de toekomst. De eventuele financiële gevolgen van de beleidsvisie
zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Indien nodig zal daarvoor
een begrotingswijziging worden opgesteld.
Daarnaast is de begroting ingericht aan de hand van de regelgeving in
het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten
(BBV). Ook de kosten voor de afzonderlijke taakvelden zijn inzichtelijk

Het Dagelijks Bestuur

1.2 Indexering
De financiële uitgangspunten voor de Begroting 2023 en de

Voor de indexering wordt gebruik gemaakt van de indexen uit de Macro

Meerjarenraming 2024 – 2026 zijn eind 2021 in de vorm van richtlijnen

Economische Verkenningen 2021, die zijn gepubliceerd in de september

aangeleverd door de gemeenteraden, daarna door het dagelijks

circulaire 2021. De volgende indexen zijn toegepast:

bestuur vastgesteld en gedeeld met de deelnemers in de Kaderbrief

❖

Prijs bruto binnenlands product 1,4%

2023.

❖

Loonvoet sector overheid 2%

1.1 Algemene uitgangspunten
Het WBA hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij
het opstellen van de begroting:
• De begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024 – 2026, is
structureel financieel sluitend;

1.3 Investeringen
Het WBA kent een zeer beperkt aantal investeringen. Eind 2022 is er
sprake van vervanging van de IT voorzieningen (hard- en software) wat
leidt tot een geringe verhoging van de kapitaallasten in 2023.
1.4 Weerstandsvermogen en reserves

• De begroting 2023 gaat uit van bestaand beleid zoals vastgelegd in

In de Begroting 2023 is een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en

eerdere begrotingen en in het beleidsplan 2018-2022 van het WBA. Ze

het weerstandsvermogen opgenomen. Ook geven we in de begroting

houdt rekening met de financiële effecten die betrekking hebben op de in

inzicht in het doel en verloop van de reserves en voorzieningen van het

deze kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen, maar nog niet met

WBA.

hetgeen in de nieuwe beleidsvisie vanaf 2023 zal worden opgenomen en
uitgewerkt;

1.5 Besluit Begroting en verantwoording (BBV)
De Begroting 2023 is opgesteld op basis van het BBV. Hierdoor kent de

• De begroting 2023 stijgt maximaal met de loonindexering en de

begroting een onderscheid tussen primair proces en bedrijfsvoering.

prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021.

Tevens is een aantal verplichte indicatoren ingevoerd.

• De begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit

1.6 Mogelijkheden voor bezuiniging?

Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Gezien met name de forse toename van de personeelslasten door de

CAO 2021-2022, is het voor het begrotingsjaar 2023 niet realistisch om de
deelnemersbijdrage gelijk te laten blijven. Dat zou alleen maar kunnen
als het WBA mogelijkheden heeft om fors op de overige bedrijfskosten te
bezuinigen. Voor de begroting 2022 is dat gelukt en kon de bijdrage van
de deelnemers zelfs worden verlaagd vanwege de verkoop van het pand
in Oudenbosch. Maar daarmee is dat verkoopvoordeel er vanaf 2023 niet
meer. Andere bezuinigingen zijn lastig, omdat de bedrijfskosten vrijwel
geheel bestaan uit vaste lasten uit verplichtingen die het WBA maakt
voor het uitvoeren van de wettelijke taken.
Het takenpakket van het WBA is een puur wettelijke opgave, waarbij het
WBA zo efficiënt mogelijk werkt binnen de beschikbare middelen en
conform de met bestuur en deelnemers gemaakte afspraken. Maar er
komen ontwikkelingen op de organisatie af zoals een nieuwe Archiefwet,
de Wet Open Overheid, versnelde overbrenging van digitaal gevormde
informatiebestanden en een sterk toenemende digitale vraag. Zij stellen
de organisatie voor een behoorlijke opgave en uitdaging om de taken te
realiseren binnen de beschikbare budgetten. Deze ontwikkelingen zullen
in de “Beleidsvisie 2022 en verder” worden bevestigd. Omdat die
beleidsvisie pas zal worden vastgesteld ná de ontwerpbegroting, zal het
niet mogelijk zijn om in de begroting 2023 al rekening te houden met
eventuele budgetmutaties die uit de beleidsvisie voortvloeien.

1984, Steenbergen; intocht van de Canadese strijders herdacht, B. Steffen

Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van
kerntaken die voortvloeien uit de Archiefwet en lokale
regelingen.
2.1 (Beleids-) ontwikkelingen
In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste beleidsmatige
ontwikkelingen voor het WBA. In de begroting 2023 zijn de
beleidsmatige ontwikkelingen vertaald in financiële consequenties

Geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken
op het gebied van archiefbeheer en wettelijk toezicht op de
nog niet overgebrachte archiefbescheiden.

voor het WBA en zijn deelnemers. Thema’s als nieuwe wetgeving, E-

Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening

depot en digitale dienstverlening vereisen inzet en samenwerking

aan de interne en externe klanten binnen de financiële ruimte

tussen de deelnemers en het WBA in 2023 en de daaropvolgende jaren.

die geboden is.

Gemeenten maken in rap tempo de omslag naar een digitale
informatievoorziening.
De eerste volledig digitaal geboren archieven zijn al overgedragen. Het
is immers een wettelijke plicht om geselecteerde informatie, dus ook
de digitale, voor het nageslacht te bewaren en belangrijker nog,
blijvend te kunnen raadplegen. Een intensieve relatie met de
deelnemende gemeenten is van groot belang om ook de digitale
toekomst in een E-depot te kunnen borgen. Die relatie is het WBA ook
aangegaan met vijf verbonden partijen in de regio.

2.1.1 Nieuwe wetgeving
Medio 2022 wordt de Wet open overheid en vanaf 2023 de Archiefwet
van kracht. Deze wetten hebben tot doel om overheden en semioverheden transparanter te maken. De wet verplicht overheden ervoor
te zorgen dat hun informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig
te ontsluiten en goed te archiveren is. Bij het toepassen van de nieuwe
wetgeving ligt de focus op vier ontwikkelingen, namelijk;
1. Proactief (by design) archiveren bij de creatie van informatie om
duurzame toegankelijkheid en openbaarheid te garanderen voor huidige

Kort gezegd zijn de doelstellingen van de samenwerking:
Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging
van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering,
verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in
de toekomst.

en latere generaties;
2. Processen aansluiten op het E-depot als randvoorwaarde voor borging
van duurzame digitale toegankelijkheid;
3. Juridische denkkracht ontwikkelen in de organisatie wegens het
complexer worden van het overbrengingsproces en het raadpleegproces
door de beide wetten;
4. Vormgeven van de rol van archieven als intermediair in het veld van
overheidsinformatie.

Nieuwe Archiefwet (AW)

Bestuur (Wob). Dit heeft gevolgen voor de mate van

Zoals in de vorige begroting aangegeven geeft de Archiefwet een

beschikbaarstelling van overheidsinformatie en dus ook voor de

algemeen kader voor het informatiebeheer van overheidsorganen met

werkprocessen bij de gemeenten en het WBA.

als hoofddoel dat belangrijke overheidsinformatie behouden, vindbaar
en toegankelijk blijft voor huidige en toekomstige generaties. In de
gemoderniseerde Archiefwet worden wijzigingen doorgevoerd zoals
het terugbrengen van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar. Dit
houdt in dat de deelnemers de archiefstukken die ouder zijn dan 10 jaar
moeten overbrengen naar het WBA. Deze verandering zorgt ervoor dat
de deelnemers nog meer aandacht moeten schenken aan het op orde
krijgen van hun informatie! Dit heeft ook consequenties voor de langetermijn-begroting van het WBA. Informatie zal 10 jaar eerder
aangeboden worden aan het E-depot wat betekent dat de
opslagkosten sneller zullen stijgen.
Het is onmogelijk om te verwachten dat gemeenten de versnelde

De Woo verplicht gemeenten om de informatiehuishouding op orde te
brengen en hun overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en
te houden. De zorgen betreffen met name de digitale informatie. De
initiatiefnemers stellen dat het op orde brengen van de
informatiehuishouding al geruime tijd problematisch is. Bestuursorganen
weten niet altijd welke informatie er is en hebben deze niet snel tot hun
beschikking. Met het op orde brengen van de informatiehuishouding zal
een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid zijn. Er wordt een mogelijke termijn
van acht jaar genoemd. De verplichtingen om de informatiehuishouding
op orde te brengen zijn niet nieuw. De Woo herhaalt het voorschrift uit de
Archiefwet dat documenten in goede, geordende en toegankelijke staat
gebracht en gehouden moeten worden

overbrenging van de een op de andere dag kunnen bereiken. Daarom
staat de wet een uitlooptermijn toe van tien jaar. Zo hebben onze

Het WBA én gemeenten zijn bij bovenstaande ontwikkelingen vanuit een

deelnemers vanaf het moment dat de wet ingaat formeel gezien nog

eigen verantwoordelijkheid en takenpakket betrokken. Ook het WBA moet

tien jaar tijd om de te bewaren archieven klaar te maken voor

zijn informatie actief openbaar maken en aansluiten op het landelijk

overbrenging. Het WBA zal hierin ondersteunen en meedenken.

portaal PLOOI. Ook moet het WBA een Woo-functionaris benoemen om te

Zodra archieven naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht,
geldt niet meer het openbaarheidsregime van de Woo maar van de
Archiefwet. Dit betekent dat archiefbescheiden na overbrenging in
principe openbaar zijn. De openbaarheid volgens de AW geeft de
burger het recht tot kosteloze raadpleging en ander gebruik van
archiefbescheiden, zoals het (laten) maken van kopieën. De huidige
verwachting is dat de nieuwe Archiefwet geen financiële
consequenties heeft op de begroting 2023 van het WBA.
Wet Open Overheid en vervroegde overbrenging (Woo)
De openbaarheid van overheidsinformatie wordt in een aantal wetten
geregeld. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet Openbaarheid van

ondersteunen bij zijn zoekopdracht. Op dit moment is nog niet te voorzien
wat het WBA aan middelen nodig heeft om de Woo te implementeren. Dit
gaat blijken uit het definitieve Plan van Aanpak.
2.1.2 Evaluatie
In 2022 heeft de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling
plaatsgevonden. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de
beschreven doelen behaald zijn. Daarnaast kunnen we stellen dat de
belangrijkste hoofddoelen die in de gemeenschappelijke regeling
beschreven zijn nog valide zijn voor de toekomst. Extra aandacht moet
er komen om te ontwikkelen naar een regionaal kennis- en
informatiecentrum. Er wordt met een positieve blik gekeken naar het

West-Brabants Archief. Zowel over de huidige koers als de geleverde

archiefwettelijke taken. Die verandering vraagt veel van de organisatie

diensten aan de deelnemers en bezoekers.

en informatiehuishouding van het WBA, maar ook van de deelnemers.

Sturen op de inhoud is voldoende mogelijk. De regiefunctionarissen zijn

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 is de ontwikkeling van

hiervoor in de lead. De samenwerking tussen de regiefunctionarissen en

de beleidsvisie gestart. In het beleid nemen we de uitkomst van de

het WBA verbetert continu. Opvallend is dat deelnemers die werken met

eerder genoemde evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling mee.

ambassadeurs/ adoptanten vanuit de raad meer kennis hebben over

Alle ontwikkelingen die in deze begroting 2023 zijn beschreven, gaan nog

het West-Brabants Archief en de betrokkenheid groter is bij de GR. De

uit van ongewijzigd beleid ten opzichte van het huidige beleidsplan. Als er

veranderingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kunnen

financiële consequenties uit de nieuwe visie komen, dan worden die in

zorgen voor meer inhoudelijke sturing bij alle deelnemers. Het WBA zal de

een begrotingswijziging verwerkt en aangeboden.

(waarschijnlijk) per 1 juli 2022 vernieuwde Wgr volgen en tijdig
implementeren. Communicatie richting de diverse groepen
belanghebbenden is evident voor de toekomst.

2.1.4 Beheer en opslag
Er wordt vanuit het WBA veel energie gestoken in de opname en het

In 2022 start het WBA met het ontwikkelen van een nieuwe beleidsvisie.

beheer van digitale archieven. Het volume aan digitale archieven zien

Hierin wordt naar aanleiding van de evaluatie geadviseerd om;

we toenemen, mede door digitaliseringsprojecten binnen de

❖
❖

Uitgangspunten te bepalen om te ontwikkelen naar een regionaal

gemeenten. Naast deze projecten is het WBA gestart met scanning on

kennis- en informatiecentrum;

demand in eigen huis. Verzoeken om informatie van gemeenten aan

De invloed van de veranderende digitale wereld op de organisatie

het WBA kunnen daarmee sneller worden beantwoord. De gevraagde

een prominente plaats te geven in de beleidsvisie.

documenten worden gescand, digitaal opgeslagen en zijn direct
digitaal raadpleegbaar. De kosten van de digitale opslag nemen

2.1.3 Nieuwe beleidsvisie
Archieven zijn voor iedereen, want ze gaan over iedereen. Als WBA

daardoor toe, wat uiteraard invloed heeft op de begroting van het
WBA.

willen we graag iedereen bereiken en verbinden met onze informatie

Het digitale beheer neemt toe door de opslag in het E-depot. Hiervoor

over het verleden. ‘Het verleden snel gevonden’ is het daarvoor

werkt het WBA zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Alle informatie die

geldende leidende principe. In 2022 stellen we zoals afgesproken een

duurzaam toegankelijk moet blijven, slaan we op in het E-depot. Via de

nieuwe beleidsvisie vast. Dit doet het WBA samen met zijn stakeholders.

website zorgen we ervoor dat alle informatie vanuit één centraal punt

Het beleid herzien is ook noodzakelijk. In deze periode met het

toegankelijk is voor deelnemers en gebruikers.

coronavirus is duidelijk geworden wat het belang is van digitaliseren en
digitaal werken. Maar er is ook nieuwe wetgeving en daarnaast een

2.1.5 Dienstverlening

digitale wereld die snel verandert. Hierop zal het WBA anticiperen en

De focus van het WBA ligt op de digitale dienstverlening. Dat betekent

blijven ontwikkelen, zodat we kunnen blijven voldoen aan de

niet dat er geen fysieke dienstverlening meer mogelijk is. Op afspraak is
de studiezaal geopend. Is het mogelijk om de klant digitaal van dienst te

zijn dan heeft dat de voorkeur. Hierdoor heeft het WBA de transitie

maar zijn wel verplicht deze informatie per taakveld op te nemen in de

doorgemaakt om kleine verzoeken vanuit het Koetshuis te scannen en

bijlagen van de begroting en jaarstukken. Voor verbonden partijen is

digitaal aan te bieden aan de klant. Daarnaast ondersteunt de in 2022

daarbij specifiek aangegeven, middels de gelijknamige notitie van de

vernieuwde website de digitale behoefte van onze klanten. We zorgen

commissie BBV, dat ook zij deze bijlage moeten opnemen zodat de

ervoor dat onze informatie zo goed mogelijk vindbaar is. Maar we willen

gemeente de uitgaven m.b.t. de verbonden partijen op hun beurt ook

ook de historische informatie van andere erfgoedinstellingen in de regio

op het juiste taakveld kunnen verantwoorden.

bij onze dienstverlening betrekken. Het doel om een regionaal
informatiecentrum te zijn vraagt om te blijven investeren in
technologische toepassingen en om te innoveren. We ontwikkelen graag
mee en blijven bij de tijd.

De uitgaven en inkomsten van het WBA betreffen slechts twee
taakvelden. Namelijk het algemene taakveld 0.4 Overhead en het
taakveld 5.4. Musea. Overige taakvelden hebben geen relevantie voor het
werkveld van het WBA (historische archieven). Het taakveld Overhead is

2.1.6 Kostenverdeling

feitelijk voor iedere organisatie van toepassing dus ook voor het WBA.

Een belangrijke conclusie uit de evaluatie is om een project te starten

Taakveld 5.4 geldt voor het archiefbeheer, dus ook van het WBA, in zijn

om tot een nieuwe kostenverdeling te komen. Belangrijke

volledige omvang. De uitzonderingstoevoeging bij dit taakveld maakt al

uitgangspunten voor de kostenverdeling zijn dat deze beheersbaar

duidelijk dat taakveld 5.5 Cultureel erfgoed niet van toepassing is voor

moet zijn en moet voldoen aan de punten:

het WBA. Taakveld 5.5 is nadrukkelijk bedoeld voor het cultureel erfgoed

❖

Eenvoudig;

- Begrijpelijk;

❖

Objectief;

- Meetbaar.

Met het opstellen van de begroting 2023 is het project kostenverdeling
nog niet gestart. De beleidsmatige en financiële uitkomsten van het
project zullen worden meegenomen in de begroting 2024 of, indien
eerder nodig, zal er een begrotingswijziging voor 2023 worden opgesteld.
2.2 Taakveldindeling
Bij besluit van 5 maart 2016 is er een aantal belangrijke wijzigingen

in de publieke ruimte en dus specifiek voor driedimensionale objecten
met cultuur-historische waarde (monumenten, industrieel erfgoed, e.d.)
en voor bijvoorbeeld het opstellen en bijhouden van een historische
waardenkaart. Aan zowel de batenkant van het WBA als de lastenkant
van de gemeenten wordt de bijdrage van de gemeenten geheel
verantwoord op taakveld 5.4.
Gezien bovenstaande zal in de bijlage van deze en toekomstige P&Cproducten de informatie over de taakvelden op worden genomen. Dat wil
zeggen dat in een bijlage de overhead inzichtelijk zal worden gemaakt.

doorgevoerd in de comptabele wetgeving voor gemeenten en
provincies (BBV). Eén van deze wijzigingen betreft de invoering van
zogenaamde uniforme taakvelden. De begroting moet aan de hand
van deze landelijk uniforme taakvelden worden opgesteld zodat de
begrotingen en realisatiecijfers beter vergelijkbaar zijn voor de
informatiebehoeften van derden, zoals het Rijk, de toezichthouders, de
EU en het CBS. De overheden blijven vrij in hun programma-indeling,

2.3 Investeringen
Eind 2019 zijn de laptops bij het WBA vervangen. De kapitaallasten
hiervan vallen vanaf 2022 vrij. Alsdan is er weer ruimte voor een
vervolginvestering. Dit behelst dan vervanging van het totaalpakket aan
IT- voorzieningen, zoals ingericht bij aanvang van het WBA in 2016/2017.

De afschrijvingstermijnen van de laptops (drie jaar) en de netwerk- en

In de meerjarenraming 2024-2026 zijn geen indexmatige

randapparatuur (zes jaar) vallen dan samen en daarvoor is dan

verhogingen toegepast.

wederom een investeringskrediet nodig. Een lening is niet nodig, het WBA

De bevoorschotting van de gemeentelijke bijdragen vindt per

kan de investering uit eigen middelen doen.

kwartaal plaats
1 januari 2023

40% van het gemeentelijk aandeel

1 april 2023

20% van het gemeentelijk aandeel

Noodzaak?

1 juli 2023

20% van het gemeentelijk aandeel

Ja

1 oktober 2023

20% van het gemeentelijk aandeel

Ja

2.5 Kerngegevens

Meerjaren Investering Programma 2023-2026
Omschrijving

2022

2023

Laptops

26.000

Overige IT
voorzieningen

34.000

Totalen

0

60.000

2024

2025

2026
26.000

0

0

Toelichting
nieuwe
investering
per 2023 en
per 2026
nieuwe
investering
per 2023

26.000

2.4 Bijdragen van de deelnemers
De bijdragen van de deelnemers zijn ten opzichte van de gewijzigde
begroting 2022 met de indexmatige verhogingen uit de
septembercirculaire toegenomen. De stijging bedraagt € 44.996.

Het WBA is per 1 juli 2016 ingesteld. Aan de gemeenschappelijke
regeling nemen negen gemeenten deel. Het werkgebied heeft in totaal
ca. 345.000 inwoners.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022,
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

De lasten en baten voor het WBA worden in onderstaande tabel gepresenteerd. De toelichting per onderdeel is
in het volgende hoofdstuk opgenomen. De meerjarenbegroting geeft de ontwikkelingen op programmaniveau
weer. Voor de jaren na 2023 is geen rekening gehouden met een indexmatige verhoging van lasten en baten.
Exploitatie Begroting
Programma Archiefbeheer

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2022 na
2021

2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

LASTEN
Personele lasten

1.656.706

1.670.102

1.713.368

1.745.921

1.745.921

1.745.921

1.745.921

Huisvestingslasten

487.510

496.187

496.187

507.661

507.661

507.661

507.661

Overige exploitatielasten

429.437

445.060

461.062

461.466

461.466

461.466

461.466

2.804.792

2.715.048

2.715.048

2.715.048

2.715.048

188.770

188.205

188.205

188.205

188.205

188.205

188.205

188.205

Saldo boekjaar 2021

69.715

Opname reserve website
Totaal lasten

134.175
2.643.368

2.611.349

0

0

Variabele baten

194.236

188.770

Onttrekking reserve

180.296

BATEN
Vaste baten

Onttrekking voorziening
Subtotaal Baten

134.175

4.232
378.764

188.770

322.945

188.205

deelnemers

2.264.603

2.422.579

2.481.847

2.526.843

2.526.843 2.526.843 2.526.843

Totaal Baten

2.643.367

2.611.349

2.804.792

2.715.048

2.715.048

Te verdelen onder
2.715.048

2.715.048

Programma archiefbeheer
Exploitatie
2021

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2022
wijziging

2023

Meerjarenraming
2024

2025

2026

Omschrijving lasten
salarissen en sociale lasten
opleidingskosten
overige personeelskosten
Totaal lasten

1.598.657

1.608.092

1.651.358

1.684.385

1.684.385

1.684.385

1.684.385

5.121

16.000

16.000

16.224

16.224

16.224

16.224

52.928

46.010

46.010

45.312

45.312

45.312

45.312

1.656.706

1.670.102

1.713.368

1.745.921

1.745.921

1.745.921

1.745.912

132.584

132.584

132.584

132.584

1.613.337

1.613.337

1.613.337

1.613.337

Omschrijving baten
Opbrengst detacheringen
Totaal

130.026
1.526.680

127.435

127.435

1.542.667

1.585.933

In 2023 werken er 22 personen bij het WBA. Daarmee is de formatie
volledig bezet qua kosten. Na het vertrek van medewerkers in een
uitloopschaal, ontstaat weer enige ruimte in de personeelsbegroting.
Loonsomsturing blijft uitgangspunt van beleid. Omdat er in het
verleden al vaker een beroep moest worden gedaan op tijdelijk
personeel is ook in 2023 een klein budget voor flexibele arbeid
opgenomen.
Vanaf het vorige begrotingsjaar 2022 zijn de inkomsten uit detachering
in deze gespecificeerde tabel opgenomen. In de begroting bestaan de
personeelskosten enkel uit de lasten en vinden we de inkomsten uit de
detachering terug bij de baten.

Overzicht huisvestingslasten
Exploitatie

Begroting

Begroting

2022

2022
na

2021

wijziging

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

Locatie Oudenbosch

77.545

63.131

63.131

67.014

67.014

67.014

67.014

Locatie Koetshuis

131.458

140.173

140.173

142.399

142.399

142.399

142.399

Depot Wilhelminaveld

283.752

292.883

292.883

298.248

298.248

298.248

298.248

Totaal

492.755

496.187

496.187

507.661

507.661

507.661

507.661

Het pand aan de Beukenlaan in Oudenbosch wordt vanaf 2021 gehuurd van de
nieuwe eigenaar. De huurkosten zijn inclusief service- en energiekosten. Voor het
vervangend onderhoud is nog steeds een voorziening beschikbaar, die in 2020 is
afgeschaald. Vanaf 2021 wordt daarin elk jaar een bedrag van € 5.245 gestort. Door
de gunstige resultaten van verkoop en terughuur zijn de kosten per strekkende meter
verlaagd van € 30 naar € 14.
Het Koetshuis in het Markiezenhof wordt van de gemeente Bergen op Zoom
gehuurd voor de huisvesting van de medewerkers en de dienstverlening aan het
publiek. De kosten betreffen de huur, OZB, energie en onderhoud.
De benodigde depotcapaciteit van ruim 10 kilometer aan het Wilhelminaveld in
Bergen op Zoom wordt gehuurd van de gemeente Bergen op Zoom. De volledige
exploitatie is door het WBA vanaf 2017 overgenomen van de gemeente Bergen op
Zoom. Deze exploitatiekosten worden vervolgens voor 3/8 deel doorberekend aan de
gemeente, die het depot aan het Wilhelminaveld voor dat deel ook daadwerkelijk
voor opslag van museale objecten gebruikt. De kosten betreffen de huur, OZB,
energie en onderhoud. De opslagkosten per strekkende meter bedragen voor het
Wilhelminaveld ca. € 29.

Specificatie
overige
exploitatielasten

Begroting
2022
Exploitatie

Begroting

2021

2022

Begroting

Bedrijfsvoering

184.850

192.897

192.897

Toegankelijkheid

239.342

252.163

Totaal

424.192

wijziging

2023

Meerjarenraming
2024

2025

2026

181.144

181.144

181.144

181.144

268.165

280.322

280.322

280.322

280.322

445.060

461.062

461.466

461.466

461.466

461.466

122.892

119.703

119.703

108.367

108.367

108.367

108.367

Bedrijfsvoering

22.438

29.377

29.377

30.617

30.617

30.617

30.617

ICT

39.520

43.817

43.817

42.160

42.160

42.160

42.160

Bedrijfsvoering

184.850

192.897

192.897

181.144

181.144

181.144

181.144

Digitaal beheer

114.264

117.774

133.776

143.948

143.948

143.948

143.948

Conservering en
Toegankelijkheid

46.044

48.199

48.199

48.874

48.874

48.874

48.874

E-depot

79.034

86.190

86.190

87.500

87.500

87.500

87.500

239.342

252.163

268.165

280.322

280.322

280.322

280.322

Uitsplitsing
Inhuur derden en
accountant

Totaal

Totaal
Toegankelijkheid

Tabel Toelichting op de overige exploitatielasten
Zoals elke organisatie kent het WBA kosten die te maken hebben met de
bedrijfsvoering en de taakuitoefening oftewel het primaire proces. Het
primaire proces van het WBA omschrijven we als (werken aan)
toegankelijkheid. Om inzicht te geven in de samenstelling van deze
budgetten is bovenstaande specificatie toegevoegd.
Het beschikbare budget bedraagt € 461.466 en wordt grotendeels
besteed aan contractuele verplichtingen en geoormerkte doelen. Maar

daarnaast is bij de kostenplaats Toegankelijkheid ook budget geraamd
voor digitale dienstverlening, in het bijzonder de structurele lasten en
(door)ontwikkelkosten van de nieuwe website. Daarmee heeft het WBA
een stabiel fundament en zijn de voorwaarden voor het kunnen uitvoeren
van de plannen (zoals die nieuwe website) en taken voldoende
gewaarborgd.

Bedrijfsvoering

van gebruikers. Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting en presentatie

De kosten voor inhuur van een WVS-medewerker, voor de inhuur van de

van de website. In 2022 moet de website geheel zijn vervangen en zal de

accountant en voor de inhuur van de HR-ondersteuning en de inhuur van

in 2020/2021 ontwikkelde nieuwe huisstijl ook daarin moeten zijn

een externe toezichthouder zijn indexmatig verhoogd. Nieuw zijn de

doorgevoerd. Maar met een eenmalige update van ons digitale “gezicht”

kosten voor de externe financiële ondersteuning door een

zijn we er niet; vanaf 2022 moet er blijvend worden aangepast, verbeterd

administratiekantoor. Die kosten zijn beduidend lager (ongeveer €

en uitgebreid.

18.000) dan die de gemeente Bergen op Zoom voor dezelfde diensten in
rekening bracht.

Uit het budget Toegankelijkheid worden ook de hosting van de website
en de opslagkosten van de gedigitaliseerde historische documenten van

Eind 2019/begin 2020 zijn de laptops voor de WBA medewerkers

het WBA betaald. Vooral de opslag is vanaf 2018, en met name in 2021,

vervangen. Het WBA wil investeren in hoogwaardige, eigentijdse en (voor

flink toegenomen en dus ook de kosten. Deels betrof het de

een termijn van 3) toekomstbestendige werkstations. De overige IT-

scanresultaten van eigen WBA-projecten, maar voor het grootste deel

voorzieningen blijken, nu de afschrijvingstermijn ten einde loopt,

gaat het om de opslag van door gemeenten gedigitaliseerde

mankementen te vertonen. Incidenteel zijn al kleine aanpassingen of

bouwdossiers. Nieuwe belastingwetgeving (de omslag van WOZ

vervangingen noodzakelijk gebleken. Daarom is spoedige vervanging

waardebepaling van m3 naar m2) maakte deze gemeentelijke

van het gehele netwerk noodzakelijk. De ICT-omgeving van het WBA

scanprojecten noodzakelijk. De bouwdossiers zijn voor zowel gemeenten

moet aansluiten bij de ambities. Eind 2022 zal daarom het volledige

als burgers en bedrijven toegankelijk middels de Bouw Dossier Applicatie

netwerk worden vervangen. De kapitaallasten drukken op de begroting

(BDA).

2023 e.v.

Het WBA heeft in de periode tot en met 2019 fors geïnvesteerd in

De bedrijfskosten konden vooral door de lagere ondersteuningskosten

scanning teneinde veel geraadpleegde historische bronnen in digitale

worden verlaagd; de IT-kosten bleven nagenoeg gelijk.

vorm voor raadpleging beschikbaar te stellen. In het Beleidsplan 2018-

Toegankelijkheid
De term “Toegankelijkheid” betreft de werkzaamheden in het primaire
proces, d.w.z. de wettelijke archieftaken ontsluiten, beschikbaar stellen en
toezicht houden.

2022 is aangekondigd dat de eigen digitaliseringsprojecten worden
vervangen door digitalisering op verzoek oftewel Scanning on Demand
(SoD). Dit is een service door archiefdiensten die overal gratis wordt
aangeboden. Het WBA levert m.i.v. 2020 een Scanning on Demand
service. Burgers kunnen verzoeken indienen die door het WBA worden

Het WBA heeft investeringsruimte nodig om zijn ambities waar te kunnen

beoordeeld en de digitale resultaten worden vervolgens kosteloos

maken. Dat is in deze begroting voldoende geregeld. Het budget digitale

digitaal beschikbaar gesteld voor iedereen op de website. Op deze wijze

dienstverlening werd al in 2022 verhoogd van € 15.000 naar € 40.000. Dit

wordt concreet vormgegeven aan het principe van aanbod- naar

laatste bedrag is ook in 2023 nodig om de kosten voor de innovatie van

vraaggericht werken. De eerste twee jaren van SoD waren zeer succesvol.

de digitale dienstverlening en in het bijzonder voor de website te dekken.

Zodanig dat er is besloten tot twee vervolgstappen: ten eerste gaan we

Die innovatie houdt o.m. in dat het zoek/vind-systeem moet worden

ook verzoeken om uitlening van dossiers door onze overheden niet langer

gemoderniseerd, d.w.z. beter afgestemd op eigentijdse zoekstrategieën

fysiek maar digitaal beantwoorden. Dat is dan meteen de ‘trigger’ voor

een tweede stap, namelijk het scannen in eigen beheer. De externe

De baten, geraamd op € 188.205, bestaan uit twee componenten:

scanning is te tijdrovend, gemeenten verlangen eerder digitale

De eerste component betreft de overige baten, waarin alle inkomsten voor

documenten op verzoek. Om aan die snellere vraag te kunnen voldoen, is

het WBA worden bijeengebracht en verantwoord, uitgezonderd de inkomsten

het inrichten en exploiteren van een eigen scanstraat een werkbaar en

uit detachering van eigen personeel.

reëel alternatief. Bovendien kunnen we daardoor de kosten beter
beheersen en is er, ondanks de toegenomen vraag naar SoD voorlopig

Het gaat hierbij om:

geen extra budget nodig. In de loop van 2022 wordt de scanstraat
gestart. De resultaten van SoD leveren een substantiële bijdrage aan de

❖

verbetering van de digitale dienstverlening en de digitale

leges die het WBA ontvangt voor verleende diensten op basis van de
eigen tarievenverordening,

toegankelijkheid en zorgt ervoor dat de fysieke uitleningen stevig dalen.
Wat hierboven is gemeld over opslag en SoD heeft betrekking op digitale

❖

inkomsten uit verhuur van depotruimte aan derden,

❖

de vergoeding voor diensten die het WBA levert aan verbonden
partijen en

duplicaten van analoge documenten en dossiers. Digitaal gevormde

❖

(digital born) informatie moeten worden bewaard en beheerd in een E-

een vergoeding van kosten voor de exploitatie van het ondergrondse
depot aan het Wilhelminaveld.

depot. Dit stelt een breed scala aan eisen aan o.m. de wijze waarop
bestanden worden gevormd, ontsloten en aangeboden. In 2020 is het

Vooral omdat én de inkomsten uit de studiezaal sterk zijn gedaald én omdat

nieuwe E-depot volledig ingericht en medio 2021 is het feitelijk in gebruik

er minder depotruimte wordt verhuurd, zijn deze baten t.o.v. eerder jaren

genomen. Vanaf dat moment konden de aansluittrajecten voor de

gedaald.

deelnemende gemeenten weer 100% worden opgepakt. Daarna worden
ook de verbonden partijen betrokken bij het E-depot. De kosten zijn

In de tweede plaats betreft dit de vergoeding voor de detachering van

inmiddels steeds beter in zicht en het budget voor het E-depot van €

een WBA-medewerker bij zowel het cultuurcluster (Tongerlohuys)

87.500 is voor de korte termijn voldoende. Forse toename van het volume

Roosendaal, voor 0,5 fte, als bij het Zeeuws Archief, eveneens voor 0,5

aan opgenomen digitale informatiebestanden kan en zal de kosten doen

fte. Daarmee worden zijn volledige salariskosten gedekt. In 2023 gaat

toenemen. Dit vooruitzicht is ook een van de redenen om de

het om een bedrag van € 132.584.

verdeelsleutel van de deelnemersbijdragen te heroverwegen.
Toelichting op de baten
BATEN
Overige baten WBA

Exploitatie

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

Meerjarenraming
2024

2025

2026

64.210

61.335

55.621

55.621

55.621

55.621

Vergoeding detachering

130.026

127.435

132.584

132.584

132.584

132.584

Terugstorting deelnemers

180.296

188.205

188.205

188.205

188.205

Onttrekking reserve website
Onttrekking voorziening
Totaal Baten

134.175
4.232
378.764

322.945

kostenverdeling, gericht op de te verrichten werkzaamheden en af te
nemen diensten en producten met betrekking tot het klassieke,
analoge archief. De verdeelsleutel is ook een vaste d.w.z. dat
aanvullingen of afnames van de hoeveelheid analoog archief geen
invloed heeft op de hoogte ervan.
Vanaf ca. 2020 vormen gemeenten zoals gezegd vrijwel alleen nog
maar digitaal archief. Het WBA stimuleert gemeenten, vooral ter
borging van de duurzame toegankelijkheid, om deze digitale
informatie bij voorkeur eerder dan de in de nieuwe Archiefwet
genoemde termijn van 10 jaar, over te brengen naar het E-depot.
Als verdeelsleutel is gehanteerd het aantal strekkende meter archief

Deze digitale transitie kan van invloed zijn op de verdeelmaatstaf. Het

per deelnemer, zoals dat op 1-1-2017 in de archiefbewaarplaats

is overigens überhaupt niet ondenkbaar dat, naar aanleiding van de

opgenomen is. Daarbij is voor elke gemeente uitgegaan van

in 2021 gehouden evaluatie, er een heroverweging van de

overbrenging van de overheidsarchieven tot en met 1996 (een

verdeelsleutel komt. Een mogelijke opdracht daarvoor zal door het

overbrengingstermijn van 20 jaar) zoals door de Archiefwet 1995

algemeen bestuur in 2022 bij de vaststelling van het evaluatierapport

voorgeschreven. Dit betekent dat overbrengingsachterstanden zijn

worden geformuleerd.

gekwantificeerd en meegenomen in de totalen van analoge
bestanden van de deelnemers. Als voorbeeld: de gemeente Zundert

De verdeelsleutel op grond van de omvang van de analoge

moest in 2017 nog 26 meter gemeentearchief over de periode 1988-

archieven is voor de begroting 2023 als volgt:

1996 overbrengen. Die 26 meter is wel meegerekend bij de meters

Gemeente

voor de verdeelsleutel!
Als de digitalisering van de archiefinformatie van de gemeenten
doorgaat zoals nu voorzien dan vormen deze vanaf ca. 2020 geen

meters

%

Bergen op Zoom

3.800

34,74127

Roosendaal

2.400

21,94185

560

5,11977

Etten-Leur

papieren archieven meer. Uiteraard zullen de papieren archieven

Halderberge

1.080

9,87383

over de periode 1997 – 2020 nog moeten worden overgebracht naar

Moerdijk

1.155

10,55952

het WBA. Dit overbrengingsproces zal rond 2030/31 zijn afgerond,

Rucphen

450

4,11410

Zundert

440

4,02267

Steenbergen

608

5,55860

Woensdrecht

445

4,06839

10.938

100

uitgaande van een verkorting van de overbrengingstermijn naar 10
jaar. De nog over te brengen omvang aan analoge archieven is begin
2020 gemeten op 1.200 à 1.300 strekkende meter.
De vigerende verdeelsleutel doet het meest recht aan een zuivere

Totaal

Financiële positie
Nagenoeg alle investeringen zijn middels projectfinanciering
gefinancierd. Dit betekent ook dat de aflossingen van de geldleningen
gelijk zijn aan de afschrijvingen op de activa en dat de rentekosten direct
De paragrafen waaraan in de begroting verplicht aandacht moet
worden besteed zijn Financiering en Bedrijfsvoering. In de begroting
willen wij extra aandacht besteden aan de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

7.1 Financieringsparagraaf
Liquiditeitsplanning
De exploitatielasten van het West-Brabants Archief worden gedekt door
bijdragen van de deelnemers. De in de begroting opgenomen

ten laste van de betreffende begrotingsposten worden gebracht (dit is
van toepassing bij ‘Huisvesting’). De investeringen welke in 2019 zijn
gedaan in de renovatie van de archiefstellingen en de vervanging van
de hardware, zijn uit eigen middelen gefinancierd. De kapitaallasten voor
deze investeringen bestaan dus uit alleen maar afschrijving, zonder
rente! Zoals in de vorige alinea al gemeld, geldt dit eveneens voor de
investering in de IT-structuur.
In paragraaf 7.5 van deze begroting is een (meerjarig)
geprognosticeerde begin- en eindbalans opgenomen.

gemeentelijke bijdragen worden elk kwartaal bij de deelnemers in

Er zitten geen geraamde incidentele baten en lasten in de

rekening gebracht. Omdat de exploitatielasten merendeels gelijkmatig

(meerjaren)begroting en geen structurele toevoegingen/onttrekkingen

over het kalenderjaar worden uitgegeven ontstaat gedurende het

aan reserves.

begrotingsjaar een liquiditeitsoverschot. Er wordt regelmatig naar de
schatkistrekening overgeboekt, niet omdat de (erg) hoge drempel van €
1.000.000 per kwartaal wordt overschreden, maar vooral omdat de bank
negatieve rente berekent voor een tegoed > € 100.000.

7.2 Bedrijfsvoeringparagraaf
Personeel
In 2023 zullen nog steeds 22 personen in vaste dienst werkzaam zijn. De

Financieringsbehoefte

werkelijke loonkosten in 2023 zijn vrijwel gelijk aan de loonkosten van de

In 2016 is een lening aangegaan bij de gemeente Bergen op Zoom voor

streefformatie van 19,54 fte, zoals beschreven in het Bedrijfsplan uit 2015.

de inrichting van meubilair in het Koetshuis. Investeringen voor de

Naast deze formatie krijgt het WBA hulp van enthousiaste vrijwilligers.

renovatie van de elektronica in de verrijdbare archiefstellingen in het
ondergronds depot én voor de vervanging van hardware, beide gedaan
in 2019 met behulp van eigen middelen, worden vanaf 2020 geactiveerd.
Ook de investering in de volledige vernieuwing van de IT-voorzieningen,
eind 2022, wordt met eigen middelen gedaan. De liquiditeitspositie van
het WBA laat dit toe. De kapitaallasten ervan drukken op deze begroting
van 2023.

Het ziekteverzuim van het personeel wordt ingeschat op 3,0%. In de
praktijk is dit tot nu toe gelukkig steeds minder (bijzondere
omstandigheden daargelaten).
Ondersteunende diensten op het gebied van P&O worden afgenomen
van de gemeente Bergen op Zoom. Hiervoor is een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Na de evaluatie in 2021 is voor

het pakket aan financiële diensten een switch gemaakt naar een

Om dat te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en

marktpartij, een administratiekantoor in Roosendaal.

achtergronden van de aanwezige risico’s en de aanwezige

Onderhoud kapitaalgoederen
Het WBA huurt de archiefkelder in het pand Oudenbosch. Het reguliere
periodiek onderhoud is verwerkt in de huurprijs. Voor het vervangend
onderhoud is een voorziening ingesteld om de kosten ervan te dekken.
De hoogte van die voorziening is tot stand gekomen na overleg met en
op advies van de accountant. In 2020 is het meerjarig onderhoudsplan
vernieuwd, op basis waarvan die voorziening actueel en toereikend
wordt gehouden. Vanwege de verkoop van het pand in 2020 is de

weerstandscapaciteit. Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft de
accountant van het WBA in 2017 een onderzoek daartoe uitgevoerd.
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de algemene reserve
bestemd voor het afdekken van mogelijke financiële tegenvallers. Het
weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve onder aftrek van
de berekende financiële risico’s. De belangrijkste risico’s zoals door de
accountant geformuleerd betreffen:
❖

onderhoudsvoorziening afgeschaald en aangepast aan de
huursituatie.
Automatisering
In 2022 komt er een volledig nieuwe website. Doorontwikkeling en
innovatie vinden vanaf dan elk jaar plaats; de digitale dienstverlening
blijft onverkort hoog op de WBA-agenda. De website voldoet aan de
geactualiseerde Webrichtlijnen overheidswebsites en aan de normen
van “Drempels Weg”.
In het Koetshuis is een draadloos netwerk aangelegd en zijn alle
noodzakelijke IT-faciliteiten beschikbaar. Deze vertonen geleidelijk aan
uitvalsverschijnselen en dienen te worden vervangen en
geactualiseerd. Eind 2022 vindt dit plaats. Bedrijfszekerheid, beveiliging
en ondersteuning van het beheer zijn dan weer voor langere tijd
afdoende geregeld. Het WBA werkt volledig in de cloud en gebruikt
hoofdzakelijk Sharepoint en MS Teams. Voor thuiswerken zijn
medewerkers afdoende gefaciliteerd. In het Koetshuis zijn inmiddels
ook alle voorzieningen voor online werken en vergaderen ingericht.

ziekte personeel waarbij de kosten van vervanging voor rekening
van de organisatie komen

❖

loonstijgingen die niet voorzien zijn

❖

E-depot voor zover de hoogte van de kosten niet goed is in te
schatten

❖

onzekerheid baten

❖

privacy / datalekken die tot boetes kunnen leiden.

Uit zijn onderzoek concludeert de accountant dat de omvang van de
financiële risico’s gering wordt geacht waardoor de noodzaak om een
hoog weerstandsvermogen op te bouwen niet aannemelijk is. Indien een
weerstandsvermogen van 5% van de totale kosten wordt aangehouden
zou dit al een redelijke buffer voor de organisatie zijn om risico’s op
‘kortere’ termijn op te vangen, die bij het opstellen van de begroting niet
bekend waren en waarvan verondersteld mag worden dat deze met het
weerstandsvermogen opgevangen moeten worden. Dit advies is medio
2018 met een bestuursbesluit overgenomen en sindsdien is de reserve
niet meer gewijzigd. Ook in 2023 blijft deze hetzelfde.
De GR West-Brabants Archief beschikt over een eigen vermogen. Binnen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

de mogelijkheden van de fiscale status kan het WBA namelijk een eigen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de

reserve aanleggen. Het algemeen bestuur dient bij positieve

organisatie in staat is om financiële tegenvallers en risico’s op te vangen.

exploitatieresultaten daartoe een besluit te nemen.

Naast een reserve beschikt het WBA over een onderhoudsvoorziening die

gekwalificeerde medewerker. De uitvoerende archiefinspecteur kreeg

is bestemd voor vervangend onderhoud in de archiefdepots in de kelder

een ander takenpakket waardoor de feitelijke toezichtwerkzaamheden

van het pand in Oudenbosch. Sinds 1 januari 2021 huurt het WBA dit pand

herverdeeld zijn. In de praktijk is het zo geregeld dat er een

van de nieuwe eigenaar. Elk jaar wordt een bedrag van € 5.245 gestort. In

toezichtteam is gevormd, bestaande uit specialisten op deelterreinen.

2023 zal deze voorziening nauwelijks worden aangesproken. In 2024 en

Zo maken de informatieadviseurs, de studiezaalmedewerker en de

2025 staan grotere investeringen gepland.

juriste deel uit van dit team. Het wordt aangevuld met een extern

Uit onderstaande tabel blijkt dat er in de periode 2022-2025 alleen maar
transacties plaats vinden in de voorziening.

specialist, die ook al is ingehuurd voor het archieftoezicht bij de
verbonden partijen. Deze organisatievorm werkt goed en efficiënt.
Vanaf eind 2021 neemt het WBA initiatieven voor het houden van een
Strategisch Informatie Overleg (SIO) met alle gemeenten. Elk jaar wordt
er voortaan een SIO gehouden. Dit is een wettelijke verplichting. Het SIO
is mede bedoeld om vraagstukken of ontwikkelingen op het terrein van
de informatievoorziening te benoemen vanuit zowel WBA als
zorgdrager perspectief die aanpak behoeven, bij voorkeur in
samenwerking.
De dienstverlening aan de gemeenten en GR’en is in 2022
geoptimaliseerd door het inrichten van een eigen WBA scanstraat,
zodat verzoeken om informatie snel en efficiënt kunnen worden
geleverd. Ook de nieuwe website moet bijdragen aan een verbetering
van de dienstverlening, niet alleen aan de overheden maar vooral aan
belangstellende burgers en organisaties.

Qua risico’s heeft het WBA te maken met drie categorieën, nl.

Ook de dienstverlening rond het E-depot wordt continu verbeterd. In

imagorisico, veiligheidsrisico en bedrijfsvoeringsrisico.

2023 is de situatie als volgt:

Het imagorisico heeft betrekking op het niet (kunnen) voldoen aan de

❖

Er is een volledig functioneel en productiegereed E-depot

verwachtingen van de deelnemers. Het gaat dan specifiek om het

beschikbaar. De documentatie ervan is volledig op orde en actueel.

uitoefenen van het archieftoezicht en de dienstverlening. Om de

Hierdoor vermindert de kwetsbaarheid bij uitval van (een van) de

toezichtdienst tijdig en kwalitatief voldoende te kunnen (blijven)

beheerder(s).

leveren heeft het WBA al in 2020 enkele interne wijzigingen
doorgevoerd. De functie van archivaris kwam met het vertrek van de
directeur vacant en is vanaf 1 augustus 2020 toegewezen aan een

❖

Een demo van dit nieuwe E-depot wordt steeds op verzoek gegeven.

❖

Het metadatamodel is actueel en volledig en door de gemeenten en

en geüpdatet. Om alles rond informatieveiligheid te kunnen

GR’en goed toe te passen. Het WBA geeft voorlichting en

organiseren is een medewerker opgeleid tot CISO.

ondersteuning. Benodigde tools zijn aanwezig.
❖

Het bedrijfsvoeringsrisico behelst het niet kunnen leveren van

Het overleg met alle deelnemende gemeenten over het E-depot is

overeengekomen dienstverlening ten gevolge van een hoog

na een moeilijke opstartfase intensiever opgepakt en nieuwe

ziekteverzuim. Dit komt tot nu toe niet voor bij het WBA. Om het

aansluitingen moeten eind 2022 allemaal zijn afgerond. Vanaf 2023

ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken reageert het management

streeft het WBA naar frequente en reguliere overbrengingen naar het

direct op ziektemeldingen. Langdurig verzuim krijgt extra aandacht

E-depot. Over uitplaatsing, dat is het opslaan in het E-depot maar

door middel van zorgvuldig ingezette re-integratieprocessen en

het beheer blijft bij de archiefvormer, neemt het WBA op zijn laatst in

persoonlijke aandacht. Het ziekteverzuim voor het WBA is naar

2023 een besluit. Daarbij is hoe dan ook de duurzame

verwachting in 2023 lager dan 3%.

toegankelijkheid van de informatie de primaire voorwaarde.
❖

De beheersorganisatie is op volle sterkte gebracht. Een functioneel
applicatiebeheerder voor het E-depot werd in 2021 aangetrokken en
opgeleid. Het E-depotteam van het WBA bestaat in 2023 uit zeven
personen.

7.3

Financiële Kengetallen

In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies
(BBV) is bepaald dat gemeenten, provincies en gemeenschappelijke
regelingen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
in zowel de jaarrekening als in de meerjarenbegroting een set van vijf

Het veiligheidsrisico betreft het niet of onvoldoende kunnen voldoen

financiële kengetallen dienen op te nemen. Dit zijn kengetallen voor: de

aan de nieuwe privacywetgeving en de eisen voor

netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte,

informatiebeveiliging zoals die worden gesteld in wet- en regelgeving

grondexploitatie en belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor het

en door de deelnemende gemeenten. Het WBA heeft sinds november

WBA niet van toepassing.

2018 een juridisch medewerker die tevens Functionaris
Gegevensbescherming is. Zij heeft FG-trainingen gevolgd en zij
participeert in regionale en landelijke werkgroepen over de AVG. Door
haar is een datalek protocol opgesteld en zij heeft alle medewerkers
hierover geïnstrueerd. De vereiste registraties worden door haar
bijgehouden. Ontwikkelingen rond de auteurswet worden door haar op
de voet gevolgd. Het WBA onderscheidt zich nadrukkelijk van vrijwel
alle andere archiefinstellingen in Nederland door een eigen juriste in
dienst te hebben. Periodiek worden op initiatief van het WBA
themabijeenkomsten georganiseerd over informatieveiligheid.
Het WBA heeft sinds 2019 een eigen informatieveiligheidsbeleid en een
informatieveiligheidsplan. Beleid en plan worden jaarlijks gemonitord

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen
bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen
bij de beoordeling van de financiële positie.
Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van
de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen
en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. Hoe lager de netto schuldquote hoe
beter.

Berekening:
Voor de jaarrekening is dit kengetal exact te berekenen per ultimo
2020. Voor de begroting moet de balans min of meer
geprognosticeerd worden. Voor de vlottende activa en passiva is dit
erg lastig te voorspellen. In de jaarrekening 2020 was het verschil
tussen de vlottende activa en passiva € 338.586,-. Het voorstel is om
met dit bedrag te rekenen. De vaste passiva zijn wel goed te ramen
middels het aflossingsschema van de leningen. Dan wordt de
berekening voor de begroting 2021 en verder: passiva minus €
338.586,- / totaal geraamde baten (exclusief mutaties reserves). Deze
werkwijze is ook voor de begroting 2023 toegepast.
Solvabiliteitsratio
Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin een
gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan
het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger
de solvabiliteitsratio hoe beter.
Het eigen vermogen van het WBA mag niet meer bedragen dan 5%
van de totale kosten.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de
begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en
incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger
zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij
structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De uitkomst van 0% geeft
aan dat de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Er zijn dan
geen noemenswaardige incidentele baten of lasten.
De inhoud van de tabel is bij ministeriële regeling voorgeschreven en
bevat ook de ontwikkeling van de kengetallen voor de drie jaren
volgend op het begrotingsjaar.

7.4 Meerjarenbalans
Voor de meerjarenbalans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Materiële vaste activa
De eindbalans van de materiële vaste activa wordt bepaald door de
geplande afschrijvingen op investeringen en het toevoegen van nieuwe
investeringen. Eind 2022 is gepland om het gehele netwerk te vervangen.
De post materiële vaste activa is hiermee verhoogd met € 60.000. In
2023 wordt afgeschreven op deze investering.
Uitzettingen korter dan 1 jaar, overlopende posten en vlottende schulden
Uitzettingen korter dan 1 jaar, overlopende posten en vlottende schulden zijn
gebaseerd op cijfers van 2021.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn de sluitpost van de meerjarenbalans.
Eigen vermogen en voorzieningen
Het saldo van 2021 wordt toegevoegd aan de reserve digitale
dienstverlening website. In 2022 wordt deze reserve volledig gebruikt
waardoor in 2023 en verder hier geen saldo meer opstaat. De
toevoegingen en onttrekkingen op de voorziening is gebaseerd op de
gegevens in het meerjarig onderhoudsplan. De algemene reserve blijft
ongewijzigd.
Vaste schuld
Hiervoor wordt het aflossingsschema van de huidige leningenportefeuille
gehanteerd. De vervanging van het gehele netwerk wordt gefinancierd
met eigen middelen.

7.5

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Vanaf 1 januari 2016 zijn ook gemeenschappelijke regelingen VPBplichtig. Bij de oprichting van het WBA is door “Gert Vos BTW-Advies”
onder andere een Vpb-advies uitgebracht. Later is dit advies
overgenomen door de accountant. In dit advies is geconcludeerd dat
de activiteiten van het WBA niet te kwalificeren zijn als onderneming in
fiscale zin. Gezien het feit dat sprake is van een structureel nihilresultaat wordt niet voldaan aan de winstoogmerktoets. Voor het WBA
geldt derhalve dat het niet belastingplichtig is voor de Vpb.

8.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

8.2

Reserve en voorziening

8.3

Staat van langlopende geldleningen

8.4

Kostenverdeling naar Taakveld 2023

Voor de indeling en terminologie is de Notitie Overhead van de
Commissie BBV gebruikt. Voor 2023 is de verdeling als volgt:

De overheadkosten bedragen 21,01 % (in 2022: 21,80 %) van de totale
exploitatiekosten.

Westbrabantsarchief.nl

Agendapunt 6.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 6 april 2022

Context
In de AB vergadering van 12 juli 2021 is het plan van aanpak om de GR WBA
te evalueren vastgesteld. Dit proces is volgens planning verlopen en heeft
een kritische rapport opgeleverd met bijbehorende aanbevelingen.
Na het documentonderzoek zijn interviews gehouden met diverse
raadsleden, financieel adviseurs, regiefunctionarissen en bestuurders. Dit
heeft geresulteerd in een brede kijk op de werking van het West-Brabants
Archief. Naast de besproken inhoud was het vooral erg prettig om op een
dergelijke manier in gesprek te zijn met deze stakeholders.
De volgende stap betrof het analyseren van de interviews en de
documenten, waarna een conceptrapport is opgesteld. Deze rapport is
naar de evaluatiecommissie gestuurd. Het was voor de commissie een
herkenbaar beeld. Alle geïnterviewden hebben vervolgens dit rapport
ontvangen met de vraag of ook zij zich herkenden in deze uitkomst. Hierop
is positief gereageerd. Naar aanleiding van deze goedkeuring zijn de
aanbevelingen beschreven.
Aanbevelingen
In het rapport zijn een vijftal aanbevelingen beschreven;
1. Neem in de beleidsvisie 2022 mee wat de uitgangspunten zijn om te
ontwikkelen tot een regionaal kennis- en informatiecentrum. Heb
aandacht hoe het doel te behalen. Geef bij de ontwikkeling van deze
visie de stakeholders van het West-Brabants Archief de kans hierin mee
te denken.
2. Volg de ontwikkelingen rondom de Wgr en zorg ervoor dat de
wijzigingen tijdig zijn geïmplementeerd.

3. De focus van het WBA ligt op de digitale wereld. Neem deze focus mee
in de te ontwikkelend beleidsvisie 2022. Kijk daarbij naar de invloed van
deze veranderingen op de organisatie en of het WBA voldoende
geëquipeerd is voor de toekomst.
4. Onderzoek wat de juiste communicatievorm is voor de binding met de
deelnemers van het WBA op de diverse lagen. Hou hierbij aandacht
voor de persoonlijke behoeftes.
5. Start een nieuw project om tot een nieuwe beheersbare verdeelsleutel
te komen en neem de volgende uitgangspunten mee:
•

Eenvoudig;

•

Begrijpelijk;

•

Objectief;

•

Meetbaar.

Besluit
Voorgesteld wordt om dit rapport samen met de aanbevelingen vast te
stellen.
Aldus besloten te Bergen op Zoom op 6 april 2022,
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

17 februari 2022

Samenvatting
1. Inleiding
2. Achtergrond en feiten
3. Evaluatie
4. Conclusies
5. Adviezen
Bijlagen

Versiebeheer
Datum

Versie

Omschrijving

07-12-2021

0.1

Concept rapportage

16-12-2021

0.2

Wijzigingen doorgevoerd na overleg evaluatiecommissie

05-01-2022

0.3

Wijzigingen doorgevoerd na feedback geïnterviewden

17-02-2022

0.4

Voorstel naar Dagelijks Bestuur

raad meer kennis hebben over het West-Brabants Archief en de
betrokkenheid groter is bij de GR. De veranderingen in de Wgr
Het is belangrijk om gemeenschappelijke regelingen periodiek te
evalueren. Tijdens de evaluatie van het West-Brabants Archief is
gepoogd te bepalen of de geformuleerde doelen behaald zijn, de
inrichting van de regeling nog past en of de deelnemers
voldoende mogelijkheden hebben om te sturen. Tevens is
onderzocht welke uitgangspunten meegegeven moeten worden
om tot een nieuwe kostenverdeelsleutel te komen.

kunnen zorgen voor meer inhoudelijke sturing bij alle deelnemers.
Het WBA zal deze Wgr volgen en tijdig implementeren.
Communicatie richting de diverse groepen belanghebbenden is
evident voor de toekomst.
Een belangrijke conclusie over de nieuwe kostenverdeling die
getrokken kan worden is dat deze beheersbaar moet zijn en moet
voldoen aan een aantal uitgangspunten:

Voor de beantwoording van de vragen is gekozen te starten met
een documentstudie om de feiten te achterhalen. Daarna is een
kwalitatief onderzoek gedaan onder belangrijke stakeholders,
namelijk (burger)raadsleden, bestuurders, regiefunctionarissen en
financieel adviseurs.
Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de beschreven
doelen behaald zijn. Daarbij kunnen we stellen dat de belangrijkste
hoofddoelen die in de gemeenschappelijke regeling beschreven
zijn nog valide zijn voor de toekomst. Extra aandacht moet er komen
om te ontwikkelen naar een regionaal kennis- en informatiecentrum. Er wordt met een positieve blik gekeken naar het WestBrabants Archief. Zowel over de huidige koers als de geleverde
diensten aan de deelnemers en bezoekers.
Sturen op de inhoud is voldoende mogelijk. De regiefunctionarissen
zijn hiervoor in de lead. De samenwerking tussen de regiefunctionarissen en het WBA verbetert continue. Opvallend is dat
deelnemers die werken met ambassadeurs/ adoptanten vanuit de

-

Eenvoudig;

- Begrijpelijk;

-

Objectief;

- Meetbaar.

Geadviseerd wordt om met een project te starten rondom de
nieuwe kostenverdeling en bovenstaande uitgangspunten mee te
nemen.
In 2022 start het WBA met het ontwikkelen van een nieuwe
beleidsvisie. Hierin wordt naar aanleiding van deze evaluatie
geadviseerd om;
•

Uitgangspunten te bepalen om te ontwikkelen naar een
regionaal kennis- en informatiecentrum;

•

De invloed van de veranderende digitale wereld op de
organisatie mee te nemen in de beleidsvisie.

Het West-Brabants Archief is klaar voor de toekomst en maakt
mooie stappen in het professionaliseren van de organisatie!

Het is belangrijk om de werking van een gemeenschappelijke
regeling (GR) periodiek te evalueren. Dit is vastgelegd in
spelregel 6 van de Nota verbonden partijen.
Bij de oprichting van het West-Brabants Archief (WBA) in 2016 is
afgesproken om de GR te evalueren na vier jaar. Die periode bleek
te kort, waarop het bestuur heeft besloten om het
evaluatiemoment plaats te laten vinden rondom de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zoals afgesproken in
eerder genoemde Nota Verbonden Partijen. In de afgelopen jaren
zijn diverse doelen en uitgangspunten voor deze evaluatie
vastgelegd, namelijk;
Doelen
•

In beeld brengen of de bij aanvang beschreven doelen
behaald zijn;

•

Te onderzoeken of sturingsmechanisme passend zijn;

•

Adviezen mee te geven aan het nieuw te vormen bestuur;

•

Richting te geven aan de nieuwe beleidsvisie 2022.

Uitgangspunten
•

•

•

Onderzoek

De evaluatie moet toekomstgericht zijn: wat kan er vanuit

In de eerste periode van de evaluatie is documentonderzoek

de huidige doelen en organisatie beter en hoe zou je dat

gedaan. Er is onderzocht welke doelen de afgelopen jaren

kunnen realiseren?

geformuleerd zijn voor het WBA en welke verbeterpunten mee zijn

Het is belangrijk dat de evaluatie draagvlak geniet bij

gegeven, bijvoorbeeld in kaderbrieven, zienswijzen of door de

stakeholders zoals de bestuurders, regiefunctionarissen en

accountant. Ook is door de WBA-medewerkers bekeken in hoeverre

raden;

deze doelen behaald zijn. Het resultaat van die interne analyse is

De output van de evaluatie is input voor de te ontwikkelen

terug te vinden in Bijlage 2.

beleidsvisie;
•

De impact van digitale archiefzorg op de verdeelsleutels

In kaart is gebracht hoe de bestuurlijke inrichting eruit ziet en wat

wordt bekeken, de evaluatie levert geen nieuwe

de organisatiestructuur is. We bekijken vanuit de documentstudie

verdeelsleutels op. Dit is een traject na de evaluatie.

hoe de processen verlopen rondom de P&C-cyclus en hoe tot de
huidige verdeelsleutels is gekomen. Ook is onderzocht hoe de
kosten van de digitale opslag eruit zien. Om de uitkomst van deze
documentstudie te verifiëren, maar ook om de mening en motivatie

Opdracht

van de deelnemers te onderzoeken is er gekozen voor diepte-

Om de beschreven doelen te kunnen behalen zijn er een aantal

interviews met verschillende stakeholders; raadsleden, bestuurders,

hoofdvragen opgesteld, namelijk;

regiefunctionarissen en financieel adviseurs van de deelnemers. In

• In welke mate zijn de in de gemeenschappelijke regeling

bijlage 1 is een lijst opgenomen van de geïnterviewde personen.

geformuleerde doelstellingen behaald?
• Voldoet de bestuurlijke inrichting?
• Is de huidige organisatiestructuur passend?
• Hebben de deelnemers voldoende mogelijkheden om op basis
van de beschikbare beleids- en financiële kaders in de planningen control cyclus (P&C-cyclus) te sturen op de inhoud?
• Wat is de impact van digitale archiefzorg op de kostenverdeling
(heroriëntatie verdeelsleutels)?

Met deze brede afspiegeling is zorgvuldig onderzoek gedaan.

De gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief is ingesteld
op 1 juli 2016 als fusie-organisatie van het Regionaal Archief WestBrabant (RAWB) en de gemeentearchieven van Bergen op Zoom
(waarbij aangesloten Steenbergen en Woensdrecht) en
Roosendaal.
De noodzaak om te komen tot een adequate oplossing voor de
duurzame toegankelijkheid en preservering van digitaal gevormde
informatie was de directe aanleiding voor de fusie. Net als de
toenemende toezicht- en adviestaak rondom informatiebeheer. De
drie archiefdiensten individueel konden prima de fysieke archieven
beheren en beschikbaar stellen, maar hadden onvoldoende
specifieke kennis en middelen om te komen tot een eigen E-depot.
Bundeling van mensen en middelen zou een toekomstbestendig
archief opleveren, dat de transitie naar digitaal archiefbeheer kon
maken. Niet alleen een E-depot werd mogelijk, maar ook een
eigentijdse digitale dienstverlening.
Ter voorbereiding op de nieuwe archiefdienst kwamen er een
stuurgroep, die de richting bepaalde en een projectgroep, die de
bedrijfsvoering en het takenpakket voorbereidde. Vanaf 2012
leverde de projectgroep achtereenvolgens een SWOT-analyse, een
businesscase, een plan van aanpak, een sociaal- en formatieplan,

opslag) als in Oudenbosch (opslag);
een bedrijfsplan en een beleidsbegroting op. Deze documenten

•

vormden de basis voor het WBA. De gemeenschappelijke regeling
werd geheel vernieuwd en in 2016 door de negen raden van de

Werkgarantie voor het zittende personeel en passende
voorzieningen zoals een sociaal plan;

•

aangesloten gemeenten goedgekeurd.

De taken van het WBA zijn afgeleid van de Archiefwet en
primair gericht op de digitale transformatie;

•

Instellen van zogenoemde plustaken voor Bergen op Zoom

Dat de stap naar een grotere archieforganisatie de kwaliteit en

en Roosendaal om de daar wegvallende educatieve taken

duurzaamheid van het fysieke én digitale archiefbeheer zou

te compenseren.

versterken was evident. Maar het leverde de drie instellingen ook
financieel voordeel op. Voor de RAWB-gemeenten was dit voordeel

Ontwikkeling

impliciet. Bij het WBA werd de extra investering die nodig was om de

Gemeenten gaven het WBA ruimte om zich te ontwikkelen, uiteraard

hiervoor genoemde versterking te realiseren aanmerkelijk lager dan

met inachtneming van de spelregels, zoals die gelden voor de

in het geval van de eigen kleinschalige archiefdienst. Voor zowel

verbonden partijen. In de eerste vijf jaar van het WBA is

Bergen op Zoom als Roosendaal was er een expliciet financieel

geïnvesteerd in het stabiliseren van de (cultuur van) nieuwe

voordeel, omdat de overhead- en huisvestingskosten bij het WBA

organisatie. De financiële huishouding is op orde; begrotingen zijn

lager waren en hetzelfde impliciete voordeel zoals bij het RAWB.

steeds sluitend en exploitatiesaldi worden deels teruggegeven en
deels efficiënt ingezet voor specifieke WBA-projecten. De uiteindelijk

Uitgangspunten

overbodige plustaken zijn opgeheven, maar ook het sinds 2017 half

De uitgangspunten van het WBA, vastgelegd in het Bedrijfsplan,

leegstaande pand in Oudenbosch werd afgestoten. Veel van de al

werden door het nieuwe WBA bestuur op 1 juli 2016 vastgesteld als

vanaf de start van het WBA lopende zaken zijn per 2021 zo goed als

volgt:

mogelijk afgerond. Bovenal werden kansen benut om de personele
organisatie om te vormen richting het E-depot en de digitale

•

Governance die bestond uit een dagelijks en algemeen

dienstverlening.

bestuur met gelijke stemmen;
•
•

Een begroting die toereikend was voor zowel de oude als

Resultaat is dat het WBA anno 2021 het fysieke archiefbeheer

nieuwe taken, waaronder specifiek budget voor het E-depot;

nagenoeg op orde heeft en enthousiast en ambitieus de stap naar

Verdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van de

het digitale archiefbeheer maakt. Daarbij is het WBA wat betreft het

op het moment van oprichting in beheer zijnde fysieke

E-depot toonaangevend in Nederland.

archieven (berekend op 10.938 meter);
•

Dubbele huisvesting, zowel in Bergen op Zoom (kantoor én

•

Het West-Brabants Archief (WBA) werd in 2016 opgericht

met als doel om onder meer de archieven te bewaren en beheren
voor 9 gemeenten in West-Brabant. In dit werkingsgebied wonen
bijna 350.000 mensen.
•

Bij het WBA zijn 23 medewerkers in dienst en zij krijgen

geregeld de hulp van circa 25 vrijwilligers.
•

In totaal bewaren we ruim 11 strekkende kilometer aan

archief in 2 depots, in Bergen op Zoom en Oudenbosch.
•

Via de website kun je niet alleen het grootste deel van de

inventarissen doorzoeken, maar ook grasduinen door de beeldbank
met ruim 125.000 foto's en filmpjes.
•

Jaarlijks laten mensen gemiddeld 1400 archiefstukken

digitaliseren met onze kosteloze dienst Scanning on Demand.
•

Top 3 meest aangevraagde archieven voor scanning in 2021:
o

Rechterlijk Archief Zundert, 1487-1811 (raw-1356) - [stond
in 2020 op 3]

o

Rechterlijk Archief Zevenbergen, 1542-1811 (raw-0605) [nieuw]

o

Rechterlijk Archief Wouw, 1507-1811 (roo-0388) - [stond in
2020 op 5]

•

Ruim 134.000 bouwdossiers zijn eenvoudig en kosteloos op

te vragen via ons E-Loket Bouwdossiers.
•

Via ons E-Loket Bouwdossiers zijn 15.000 verzoeken

binnengekomen.
•

In 2021 bezochten ruim 107.000 mensen onze website.

•

Meer dan 1.500 mensen volgen het WBA via Facebook,

Twitter en LinkedIn.
•

Onze deelname aan het Geheugen van Nederland (met als

thema de voedingsmiddelen van Liga) is 45.972 keer bekeken.
•

Er zijn 2.679 meldingen via de website binnengekomen ter

verbetering en verrijking van onze data.
•

Ruim 3.500 mails van klanten zijn in 2021 binnengekomen en

beantwoord.
•

De afgelopen 5 jaar is het archiefcollectie met 600 meter

gegroeid.
•

Alle archieven zijn AVG-proof gemaakt.

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van het documentonderzoek
en de interviews te lezen.

3.1 Geformuleerde doelstellingen
Bij de start van het West-Brabants Archief is een aantal doelen
geformuleerd en vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Maar ook zijn doelstellingen beschreven in de missie van het WBA
en een aantal plannen en richtlijnen die in de loop der tijd
verschenen zijn. Een beschrijving van de doelen per onderdeel, is
terug te vinden in bijlage 3.

De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) beschrijft de

De interviews leveren een interessant beeld op ten aanzien van de

doelen van het West-Brabants Archief met name in de artikelen 3

doelen. Het intern gerichte doel (punt 1, hierboven) wordt door de

en 4. De missie vat dit nog een keer bondig samen.

bestuurders en medewerkers van de deelnemers unaniem als
positief ervaren.

Naast de doelen in de GR en de missie is in de afgelopen jaren een
aantal documenten door de stuurgroep en het bestuur vastgesteld,

Opvallend daarbij is dat het positieve beeld een passieve en een

waarin eveneens doelen voor het WBA zijn beschreven. Dit betreft:

actieve component kent: met name de bestuurders zijn positief,

•

de Business Case 2013

omdat het WBA bestuurlijk gezien niet of nauwelijks problemen

•

het Plan van Aanpak 2014

oplevert en de medewerkers van de deelnemers zijn positief omdat

•

het Bedrijfsplan 2015

ze tevreden zijn over de invulling van de diensten die het WBA levert.

•

het Beleidsplan 2018-2022

Niet alleen het bestuur stelt documenten vast die doelstellingen
voor het WBA bevatten. De deelnemers droegen de afgelopen 5

Jermaine Hoeven, gemeente Woensdrecht

jaar aandachtspunten aan via de beleidsmatige richtlijnen voor de
begroting. En vanuit externe controle heeft de accountant een

Dit geldt het sterkst voor de regiefunctionarissen. Beide groepen

aantal verbeterpunten meegegeven.

(bestuurders en medewerkers) leggen de nadruk op het eerste,
intern gerichte doel. De regiefunctionarissen zijn daarbij gebrand op

Doelen behaald

aansluiting van de eigen organisatie op het E-depot (die voor het

Tijdens de interviews is bijlage 2 doorgenomen. In deze bijlage is de

grootste deel van de deelnemers reeds is bewerkstelligd) en vragen

beoordeling van de doelen opgenomen. De belangrijkste

zich af of het WBA in de toekomst voldoende geëquipeerd is in fte’s

hoofddoelen staan in de GR:

om de E-depot-taak goed te kunnen blijven uitvoeren.

1.

Beheer en beschikbaarstelling van de archieven van de
deelnemers, alsmede toezicht houden op de nog niet
overgebrachte archieven bij de deelnemers;

2.

Een regionaal kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis, op basis van de
verkregen en beheerde collectie.
Adrie Reniers, gemeente Moerdijk

In de eerste jaren moet geïnvesteerd worden in het leren werken
met een e-depot. Dan is een goede investering in voldoende
mensen met kennis, middelen en de bijbehorende financiën
belangrijk om op een efficiënte en effectieve manier de doelen te

Johan de Beer, gemeente Zundert

bereiken. Als deze informatie in het e-depot is opgenomen, is het
belangrijk dat deze in goede, geordende en toegankelijke staat
blijft. Uiteraard moet het WBA dan blijven investeren in mensen,
middelen en de bijbehorende financiën.
Ook de raadsleden hebben een passieve houding ten aanzien van
het eerste doel (ze horen geen klachten), maar hebben daarnaast
een duidelijke mening over het tweede doel (punt 2, hierboven): het
wordt tijd dat het WBA zich sterker profileert als kennis- en
informatiecentrum. Over de precieze invulling daarvan bestaat nog
geen eenduidig beeld. Twee raadsleden adviseren daarbij wel de
activiteiten die ontwikkeld worden op basis van het tweede doel, zo

Vermeldenswaardig is de vaak voorkomende constatering van de
financieel specialisten over de verbeterpunten van de accountant:
die hoort men al langer en ze gelden eigenlijk voor elke
overheidsorganisatie.
Alle geïnterviewden personen herkennen de genoemde doelen en
vinden de doelen zoals beschreven in de GR nog valide voor de
toekomst.

3.2 Bestuurlijke inrichting

veel mogelijk lokaal te organiseren (inwoners identificeren zich

Bij de start van het WBA is er gekozen voor een openbaar lichaam

vooral lokaal met het verleden en in veel mindere mate regionaal).

op grond van de Wgr met een algemeen bestuur, dagelijks bestuur

Over de extern gerichte dienstverlening van het WBA op dit moment

en voorzitter zoals dit is vastgelegd in de GR. Het algemeen bestuur

horen ze geen klachten.

wordt gevormd door de bestuurlijke vertegenwoordigers van de
negen aangesloten gemeenten. De voorzitter wordt aangewezen

Van alle geïnterviewde medewerkers hebben de

door en uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit

regiefunctionarissen het meest duidelijke beeld bij een verdere

de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen op

invulling van het tweede doel. Zij staan daar positief tegenover.

Zoom, Roosendaal en de gemeente Moerdijk. Het dagelijks bestuur

Hoewel het geen direct belang heeft voor hun rol en functie, is het

wijst uit zijn midden een vicevoorzitter aan. De directeur vervult de

van maatschappelijk belang dat deze taak goed uitgevoerd wordt.

functie van secretaris van zowel het dagelijks als het algemeen

Bestuurders hebben daar een wat meer genuanceerde mening

bestuur.

over, mede omdat het nu wel goed gaat met het WBA.

Het WBA is een organisatie die uitvoering geeft aan een wettelijke

1. De dienstverleningsovereenkomst (DVO)

taak die conform de Archiefwet 1995 is toegekend aan het college

2. De gemeenschappelijke regeling (GR) centrumgemeente

van burgemeester en wethouders. Alle deelnemers hebben een

3. De gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam, en

gelijke stem in het algemeen bestuur. Vanuit het opgestelde

4. De gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering

mandaatbesluit en directiestatuut worden werkafspraken
gemaakt tussen het dagelijks bestuur en de directeur. Deze

De wetgever heeft een voorkeur voor publiekrechtelijke

werkafspraken zijn de belangrijkste basis voor het jaarlijkse

samenwerkingsvormen. De uiteindelijke keuze is vooral op basis

managementgesprek tussen het dagelijks bestuur en de

van politiek-bestuurlijke argumenten bepaald. Daarbij zijn de

directeur.

volgende aspecten ter afweging meegenomen:

Uitgangspunten gekozen inrichting

•

Democratische legitimatie

Het WBA is ontstaan uit een samenvoeging van drie

•

Mate van beïnvloeding en controle

archiefdiensten, namelijk die van de gemeente Bergen op Zoom

•

Slagvaardigheid en flexibiliteit

(tevens voor de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht), de

•

Risico en afbreukfactor

gemeente Roosendaal en de gemeenschappelijke regeling

•

BTW en ondernemerschap

Regionaal Archief West-Brabant, waarbij aangesloten de

•

Vennootschapsbelasting

gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en

•

Aanbestedingsplicht

Zundert. De nieuwe archieforganisatie diende een passende

•

Positie van de gemeentearchivaris

juridische vorm te krijgen, die voldoende waarborgen biedt om de

•

Takenpakket

doelstellingen te bereiken en om de taken uit te voeren. Hiervoor

•

(De risico’s verband houdende met) werkzaamheden voor
derden.

is aan een collectief van juristen, afkomstig van de drie
samenwerkingspartners, om advies gevraagd. De juristen hebben
de verschillende vormen van samenwerking verkend en

Over vrijwel al deze aspecten hebben de juristen zich in

beschreven en hebben bovendien relevante bijkomende

verkennende zin gebogen. Hun eindadvies komt samengevat

aspecten en vragen eveneens onderzocht. Daarnaast hebben zij

neer op:

een korte marktverkenning uitgevoerd: hoe is het in archievenland
nu geregeld. Daaruit bleek dat vrijwel alle onderstaande vormen

1.

lichaam;

voorkomen, maar dat optie 3 het vaakst wordt gekozen. Vier
samenwerkingsvormen waren in beeld, namelijk:

Kies voor de vorm gemeenschappelijke regeling openbaar

2.

Er zijn geen overwegende bezwaren om in dat geval te
opteren voor omvorming van de huidige GR RAWB;

3.

Na toetreding van de nieuwe deelnemers moet die GR RAWB

De bestuurders geven aan dat de huidige inrichting volstaat en aan

worden gewijzigd;

de wensen voldoet als het gaat om governance. Met de gekozen

4. De vorm GR openbaar lichaam biedt de mogelijkheid om

regeling is het WBA met zijn deelnemers in staat om de beschreven

diensten te leveren aan niet-deelnemers. Voordat daartoe

doelen te bereiken. Ook de gesproken raadsleden beamen dit. “De

wordt besloten dient een gedegen afweging te worden

huidige bestuurlijke inrichting werkt goed voor een

gemaakt van de eventuele risico’s en zal rekening gehouden

uitvoeringsorganisatie”, aldus Ruud Gaarkeuken.

moeten worden met het aanbestedingsrecht;
5. De taken van de GR en de bevoegdheden en

Berend Doedens vraagt aandacht voor de interactie. Als raadslid

kostenberekeningen moeten in de gewijzigde GR expliciet

sta je wat verder af van een gemeenschappelijke regeling. “Als er

worden aangegeven.

stukken op tafel komen in de raadsvergadering is het verleidelijk
om erop te gaan schieten. De goede gesprekken om tot nieuwe

Het overgrote deel van de geïnterviewden herkende de

ideeën te komen, heb je dan niet.” Een oplossing komt nog niet op

uitgangspunten en de keuze voor de ‘college-regeling’. De

tafel.

inrichtingsprincipes die zijn gekozen zijn helder en in lijn wat de
bedoeling is geweest bij de start van het WBA. De bestuurders

De Wet Gemeenschappelijke Regeling biedt wellicht een

geven aan dat het momenteel goed werkt. Het samenspel tussen

inhoudelijke oplossing.

het algemeen en dagelijks bestuur is goed. Het algemeen bestuur is
voldoende aangesloten op de grotere doelen en het dagelijks
bestuur kijkt mee in de organisatie.

Jan Mollen, gemeente Halderberge

Ger de Weert, gemeente Etten-Leur

Behalve de financiële verantwoording komt in de gesprekken de
communicatie vanuit het WBA naar de deelnemende

gemeenteraden naar voren. Hier wordt wisselend over gedacht. De

•

Dienstverlening

een wil meer communicatie zien. Meer communicatie zorgt voor

Totaal:

4,2 FTE
19,54 FTE

een beter beeld over wat er speelt binnen de GR en dus meer
draagvlak. De ander vindt de huidige informatievoorziening vanuit

Structuur vs. doelen

de P&C-cyclus voldoende om te kunnen sturen.

Alle geïnterviewden, inclusief de bestuursleden vinden dit
voornamelijk een zaak van het WBA zelf: “als het werkt, dan werkt

De regiefunctionarissen zijn tevreden over de huidige inrichting en

het”. Wel zijn er wat algemene opmerkingen over de

werkwijzen. Er zijn korte lijnen tussen de uitvoeringsorganisatie, de

houdbaarheid van de organisatiestructuur, die zich richten op de

regiefunctionarissen en de bestuurders. Ook worden adviezen goed

‘platheid’ van de organisatie versus de taakvolwassenheid van de

overgenomen. Vergaderingen worden onderling goed

medewerkers en de span of control. Uitgaande van het huidige

voorbesproken, waarbij de regiefunctionarissen veelal op één lijn

aantal fte werd dat laatste nog als haalbaar gezien. Men heeft

liggen.

geen zicht op de beleving en cultuur binnen de organisatie. Dit
wordt als belangrijk ervaren, maar ook dit is in eerste instantie een

3.3 Organisatiestructuur
De organisatie bestaat uit 19,54 FTE. Het is een platte organisatie,
dus niet geleed. De directeur is integraal manager en
eindverantwoordelijk voor de organisatie. Het WBA heeft een
archivaris in dienst die deze wettelijke rol tevens vervult voor de
deelnemers. De archivaris is vanuit de archieffunctie de eerste
adviseur van de directeur.

zaak van het WBA zelf. Bestuursleden kijken wel naar signalen als
ziekteverzuim en personeelsverloop.
Een aantal regiefunctionarissen ziet wel een verandering na de
directeurswisseling. De regiefunctionarissen hebben het meeste
inzicht in de organisatiestructuur, maar ook zij hebben contact
met maar een klein deel van de organisatie. Afgaande op de
huidige werkzaamheden wordt de structuur als

Het WBA kent naast de managementfunctie een viertal

toekomstbestendig gezien.

bedrijfsfuncties: Bedrijfsvoering, Toezicht en advies, Beheer en
Dienstverlening. De verdeling conform het functieboek in FTE is
anno 2021 als volgt:
•

Management

2 FTE

•

Bedrijfsvoering

2,6 FTE

•

Toezicht en advies

3,5 FTE

•

Beheer

7,24 FTE

Chantal Damen, gemeente Moerdijk

De exponentiële toename van elektronische (digitale) archieven

Maart

Accountantscontrole op de jaarrekening

(terwijl de reeds in beheer zijnde papieren (analoge) archieven

Maart/april

DB en AB stellen concepten van jaarrekening en

niet of nauwelijks afnemen) betekent dat in eerste instantie met

begroting vast en sturen deze naar gemeenten

name de beheerfunctie binnen het WBA meer te verduren krijgt.

voor zienswijze

Met name de regiefunctionarissen vragen zich af of dit

April – juni

Gemeenten dienen eventuele zienswijze in

behapbaar blijft met de huidige personeelssamenstelling.

Juni/juli

DB en AB stellen de jaarrekening en begroting

Als het WBA zich daarnaast meer gaat richten op de taak van

definitief vast

regionaal historisch kennis- en informatiecentrum, zal dit ook
gevolgen hebben voor de dienstverleningsfunctie. Dat zoiets zal

Betrokkenheid

kunnen leiden tot uitbreiding van de formatie, wordt door zowel

De regiefunctionarissen geven aan in de lead te zijn als het gaat

de bestuurders als raadsleden niet als onmogelijk ervaren.

om de inhoudelijke beleidsrichting. Samen geven ze richting aan

Daarnaast zien de geïnterviewden dat alle ontwikkelingen op het

het WBA door beleidsinhoudelijke richtlijnen uit te zetten via de

gebied van informatie versneld naar een digitale focus gaan.

kaderbrief. Ze doen dit in gezamenlijkheid en zijn tevreden over
het proces. Jermaine Hoeven, “Complimenten hoe het de laatste

3.4 Sturen op inhoud

tijd gaat.” Ook de andere regiefunctionarissen herkennen zich

De deelnemers kunnen op diverse manieren sturen op de inhoud.

voorheen.

hierin. Er is meer communicatie en meer samenwerking dan

Het WBA volgt twee kernregelingen:
1.

De Wet gemeenschappelijke regelingen

2.

De zes spelregels in de nota verbonden partijen

De P&C-cyclus is daarbij het belangrijkste proces om te kunnen
sturen. Het proces is als volgt:
December

Gemeenten sturen financiële en beleidsrichtlijnen
voor de begroting aan het WBA

Januari

WBA reageert hierop met het toezenden van een
Kaderbrief over de begroting van het volgende jaar

Februari

Opstellen van de jaarrekening vorig jaar en
begroting volgend jaar

Patric van Dongen, gemeente Rucphen

Vanuit de raadsleden wordt aangegeven dat de betrokkenheid in

Jan Mollen “Ook de terugkoppeling richting de raden gaat goed.

de P&C-cyclus vooral in de kaderbrief zit. Daarbij zit er een

Dit vertaalt zich in zienswijzen en die zienswijzen worden zelden

verschil in beleving tussen de gemeenten die werken met

ingediend, dus kun je ook stellen dat er geen aanleiding is om bij

ambassadeurs/ adoptanten. Deze geïnterviewden zijn erg

te gaan sturen. Het gaat goed.”

tevreden over het proces. Jan Oskam geeft aan “Ik vind het een
goede cyclus. Zeker met een ambtenaar aan je zijde die de

Op de vraag of de raadsleden voldoende kunnen sturen komt

inhoud kan verdiepen.” Dit is een verbeterslag geweest in het

geen eenduidig antwoord. Het gaat er uiteindelijk om of de raden

proces. Ook de raadsleden uit Woensdrecht geven dat aan. “We

het belangrijk genoeg vinden. Raadsleden geven aan te kunnen

zijn bevoorrecht met adoptantenniveaus. We zijn goed op de

sturen op de inhoud.

hoogte van de P&C-stukken. Vooraf worden we bijgepraat door
de regiefunctionaris. Daardoor ervaren we een goede
informatiestroom ook vanuit WBA. Daarnaast zijn de stukken erg
verbeterd ten opzichte van een paar jaar geleden.” De
betrokkenheid bij de andere raadsleden wordt als minder ervaren.
Beleids- en financiële documenten worden, voordat ze ter
voorlopige vaststelling naar het bestuur gaan, gedeeld, gecheckt
en besproken door en met financiële beleidsadviseurs en de
regiefunctionarissen van het bestuur. De bestuurders geven aan
op deze manier voldoende betrokken te zijn bij de totstandkoming
van de P&C-stukken. Ook de financieel adviseurs zijn tevreden
met dit proces. “We kijken naar de jaarrekening en de begroting.
Zo kunnen we voorkomen dat er vreemde dingen of onjuistheden
in zitten. Dat loopt steeds beter”, aldus Sjaak Walpot.
Sturen op de inhoud doet een deelnemer enerzijds door de
directe bestuurlijke betrokkenheid in het dagelijks en algemeen
Bestuur. Beide bestuursorganen nemen besluiten en stellen vast.
En anderzijds door het zienswijze-recht van de gemeenteraad.

Hans van Gurchom, gemeente Halderberge

Jan Oskam zegt dat de raad meer grip wil. “Maar het is zo sterk
zover de raad geïnteresseerd is. Daar ontbreekt het soms aan”.
De nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen zorgt ervoor dat
de gemeenteraden meer inhoudelijke sturing kunnen geven aan
het West-Brabants Archief. Vanuit de financieel adviseurs wordt
hier kritisch naar gekeken. Vanuit de Wgr zouden de financiële
stukken nog eerder opgesteld moeten gaan worden. Marsja
Dubbelman geeft aan “Financieel is het een onmogelijke opgave
om het proces eerder en korter te maken. Het is al knap hoe de
GR in april een goedkeurende verklaring krijgt en een
jaarrekening en een begroting. Nog eerder aanleveren is
verschrikkelijk moeilijk.”

Informatievoorziening
De informatievoorziening vanuit het West-Brabants Archief is de

3.5 Kostenverdeling

afgelopen periode verbeterd. De informatie wordt door de

Het aantal strekkende meters archief per deelnemer zoals dat

raadsleden gezien als duidelijk en helder, ze geeft in hoofdlijnen

op 1-1-2017 in de archiefbewaarplaats is opgenomen, vormt de

goed inzicht in wat het WBA doet. Ook de financieel adviseurs geven

basis van de kostenverdeelsleutel die het WBA hanteert.

aan dat de nieuwe huisstijl uitnodigt om te lezen. Ook zijn de
stukken makkelijker te begrijpen.

Daarbij is voor elke gemeente uitgegaan van overbrenging van
de overheidsarchieven tot en met 1996 (een

De behoefte aan meer informatie blijkt iets persoonlijks. Wel wordt

overbrengingstermijn van 20 jaar) zoals door de Archiefwet 1995

aangegeven dat een goede informatievoorziening vertrouwen

voorgeschreven. Dit betekent dat overbrengingsachterstanden

creëert.

zijn gekwantificeerd en meegenomen in de totalen van analoge
bestanden van de deelnemers. Als voorbeeld: de gemeente

Een aantal adviezen wordt meegegeven;
•

Zundert moest in 2017 nog 26 meter gemeentearchief over de

“Maak een nieuwsbrief 1 à 2 keer per jaar. Dit hoeft niet veel

periode 1988-1996 overbrengen. Die 26 meter is meegerekend bij

te zijn. Ook ter informatie voor belangstellenden, bewoners.

de meters voor de kostenverdeelsleutel. De huidige

Hierin kun je aangeven wat je doet, waar je naartoe wilt en

kostenverdeelsleutel in percentages ziet er als volgt uit.

hoe je dit wilt gaan doen. Hoe meer mensen een beeld
hebben waar het archief voor staat, hoe meer info en

Gemeente

suggesties er kunnen komen. Hier kun je je voordeel

Meters

Percentage

Bergen op Zoom

3.800

34,74%

uithalen.”

Roosendaal

2.400

21,94%

•

“Investeren in thematische binding zou nog beter kunnen.”

Moerdijk

1.155

10,56%

•

“Misschien meer, misschien minder. Misschien samen eens

Halderberge

1.080

9,87%

Steenbergen

608

5,56%

Etten-Leur

560

5,12%

Rucphen

450

4,12%

Woensdrecht

445

4,07%

Zundert

440

4,02%

10.938

100%

onderzoeken wat de informatiebehoefte is van de Raad.”

Totaal
Ronald Riteco, gemeente Steenbergen

Of de digitale archieven onderdeel uit kunnen gaan maken van

vooralsnog beperkt. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de

de kostenverdeelsleutel hangt af van de snelheid en het volume

digitale archieven vanuit het oude RAWB nog verdeeld moeten

van de aanlevering van digitaal gevormde informatie van de

worden onder de betreffende deelnemers van het RAWB.

aangesloten gemeenten. Op dit moment is dat nog gering, maar

Het hanteren van een andere kostenverdeelsleutel dan die op basis

dit zal de komende jaren toenemen. Het valt nog niet goed in te

van analoge archieven kan tot wijzigingen voor de bijdrage van

schatten wanneer de hoeveelheid data in het E-depot het

gemeenten leiden. Landelijk worden diverse modellen gehanteerd.

noodzakelijk maakt om een heroverweging van de
kostenverdeelsleutel uit te voeren. Momenteel voeren de

Uitgangspunten verdeelsleutel

gemeenten een digitale monitor uit. Hieruit kan een voorzichtige

Tijdens de interviews is aan de respondenten gevraagd welke

schatting gemaakt worden hoeveel digitale informatie

uitgangspunten zij belangrijk vinden om tot een nieuwe

aankomende jaren in het E-depot opgeslagen gaat worden.

verdeelsleutel te komen. Alle respondenten hebben aangegeven
dat de verdeelsleutel beheersbaar moet zijn. Er moet geen jaarlijkse

Het huidig aantal gigabytes digitale opslag van archieven per

discussie ontstaan of de bijdragen goed berekend zijn. Daarbij gaf

deelnemer is als volgt.

de overgrote meerderheid aan dat de nieuwe verdeelsleutel in
ieder geval moet zijn;

Gemeente

Gb

Percentage

5.320

39,44%

•

Eenvoudig;

Roosendaal

1.571

11,65%

•

Begrijpelijk;

Moerdijk

1.178

8,74%

•

Objectief;

Halderberge

1.895

14,05%

•

Meetbaar.

Steenbergen

0

0%

Etten-Leur

11

0,08%

Rucphen

371

2,75%

Woensdrecht

812

6,02%

0

0%

RAWB

2.329

17,27%

Totaal

13.487

100%

Bergen op Zoom

Zundert

Het overgrote deel van deze gigabytes betreft de gedigitaliseerde
historische documenten. Het aandeel opslag in het E-depot is

Deze uitgangspunten worden door de respondenten onderstreept
als basis om tot een nieuwe verdeelsleutel te komen.

Cees Lok, gemeente Roosendaal

Een veelgenoemde optie is een verdeelsleutel op inwonersaantal.

variabele deel is het verbruik in meters archief en gigabytes digitale

Deze verdeelsleutel voldoet aan bovenstaande uitgangspunten en

opslag. Dit deel van de kosten zou jaarlijks gemeten moeten

kan jaarlijks gemeten worden. Daarbij geeft een aantal

worden. Betalen per strekkende meter of digitale opslag is geen

respondenten aan dat je er vanuit mag gaan dat de hoeveelheid

unaniem gedragen optie. “Een verdeelsleutel met terabytes en

inwoners een afspiegeling is van de hoeveelheid archieven die een

meters papier maakt het nodeloos ingewikkeld”, aldus Ronald

gemeente produceert. Eén respondent geeft aan dat een kleinere

Riteco. Daarnaast mag de verdeelsleutel absoluut niet het

gemeente een grotere cultuurhistorische waarde kan hebben

verkeerde gedrag stimuleren. “Een verdeelsleutel op verbruik kan

waardoor het inwonersaantal niet helemaal rechtvaardig is.

voor de deelnemers het verkeerde gedrag triggeren… dat moeten
we niet willen”, aldus Ger de Weert.

Rechtvaardigheid is door 50% van de respondenten genoemd. De
nieuwe verdeelsleutel moet recht doen aan de werkelijkheid. Een
voorbeeld dat hierbij gegeven wordt, is een verdeling met vaste en
variabele kosten. De vaste kosten zouden op basis van
inwoneraantal verdeeld kunnen worden en de variabele kosten op
verbruik. ‘De verbruiker betaalt’ wordt door 31% van de
respondenten aangedragen als mogelijke verdeelsleutel. Het
tegengeluid op dit voorstel is de ingewikkelde administratie die
deze verdeelsleutel vraagt. Daarbij moet het objectief en meetbaar
blijven.

Gemeenten moeten overbrengen wat wettelijk vereist is. Het kan
volgens een aantal respondenten niet zo zijn dat de bijdrage hoger
is voor een gemeente die het informatiebeheer op orde heeft. Twee
respondenten opperen om met de verdeelsleutels juist de positieve
stimulans te belonen. Hoe dit vorm te geven, is niet duidelijk
geworden tijdens de interviews.
Een onderwerp wat in 80% van de interviews benoemd is, is de
discussie die het veranderen van de kostenverdeling op gaat
leveren. Er zijn gemeenten waarbij een andere kostenverdeling
voordeel oplevert, maar er zijn ook gemeenten waar dit nadelige
financiële gevolgen heeft. De financieel adviseurs geven aan dat
het belangrijk is om in het proces eerst de uitgangspunten en
mogelijke kostenverdeelsleutels vast te stellen. Daarna komt het
financiële plaatje.

Berend Doedens, gemeente Bergen op Zoom

Het werken met een variabel deel in de verdeelsleutel wordt door
43% van de geïnterviewden aangedragen. Een voorstel voor het

Marsja Dubbelman, gemeente Etten-Leur

Door het documentonderzoek en de interviews trekken we
conclusies en geven we antwoord op de geformuleerde
hoofdvragen.
In welke mate zijn de in de gemeenschappelijke regeling
geformuleerde doelstellingen behaald?
We kunnen concluderen dat het overgrote deel van de beschreven
doelen behaald zijn. Daarbij kunnen we stellen dat de belangrijkste
hoofddoelen die in de gemeenschappelijke regeling beschreven
zijn nog valide zijn voor de toekomst.
• Beheer en beschikbaarstelling van de archieven van de
deelnemers, alsmede toezicht houden op de nog niet
overgebrachte archieven bij de deelnemers;
• Een regionaal kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis, op basis van de
verkregen en beheerde collectie.

Jermaine Hoeven
regiefunctionaris gemeente Woensdrecht

Extra aandacht moet er komen om te ontwikkelen naar een
regionaal kennis en informatiecentrum. De vorm en hoe dit eruit
moet zien is nog niet duidelijk.
Er wordt met een positieve blik gekeken naar het West-Brabants
Archief. Zowel over de huidige koers als de geleverde diensten aan
de deelnemers en bezoekers. Of het WBA voldoende geëquipeerd is
om de digitale taak goed uit te voeren en de deelnemers meer te
ondersteunen zal in samenspraak bekeken moeten worden.

Voldoet de bestuurlijke inrichting?

is groter. De andere groep heeft dat gevoel minder, waardoor

Met de huidige bestuurlijke inrichting worden de beschreven doelen

communicatie een groter onderwerp is. Werken met adoptanten/

behaald. Het samenspel tussen de organisatie en de deelnemers

ambassadeurs vanuit de raad levert meer betrokkenheid bij een GR

verloopt goed. Er wordt tijdig en helder gecommuniceerd. De Wgr

op. De veranderingen in de Wgr kunnen gaan zorgen voor meer

komt een aantal keer langs, waarbij lijkt dat de wijziging in deze wet

inhoudelijke sturing bij alle deelnemers. Door de financieel

zorgt voor meer zeggenschap vanuit de gemeenteraden. Hoe dit

adviseurs wordt kritisch gekeken naar het proces van de Wgr. Dit

precies gaat verlopen is nog niet helemaal bekend. De huidige

vraagt dat de GR nog eerder alle financiële stukken klaar heeft.

gekozen inrichting werkt prima. Hier hoeft niets in te wijzigen.
De communicatie rondom de hele P&C-cyclus is de afgelopen
Is de huidige organisatiestructuur passend?

periode verbetert. De stukken zien er aantrekkelijker uit en lezen

De organisatiestructuur is een verantwoordelijkheid van het WBA

makkelijk. De juiste vorm om voor binding te zorgen, blijft iets

zelf. Er is gekozen voor een platte organisatiestructuur. Van buitenaf

persoonlijks en tegelijk een zoektocht voor het WBA.

bekeken lijkt het allemaal goed te werken, waarbij een positieve
ontwikkeling gezien wordt door de directeurswissel. De snel

Wat is de impact van digitale archiefzorg op de kostenverdeling

veranderende wereld naar een digitale focus heeft invloed op de

(heroriëntatie verdeelsleutels)?

doelen en structuur van het WBA. Hier moet aandacht voor zijn in de

De huidige verdeelsleutel is per strekkende meter. Daarvan is een

nieuw op te stellen beleidsvisie.

deel gedigitaliseerd door alle gemeenten. Dit is nog een beperkt
aantal gigabytes. Om te kijken naar een nieuwe beheersbare

Hebben deelnemers voldoende mogelijkheden om te sturen op de

verdeelsleutel worden de volgende uitgangspunten meegegeven:

inhoud?

-

Eenvoudig;

- Begrijpelijk;

De regiefunctionarissen zijn hiervoor in de lead. Deze groep is

-

Objectief;

- Meetbaar.

tevreden over het proces. Ook de financiële adviseurs vinden dat er
voldoende mogelijkheid is om te sturen. Het gaat steeds beter.

Tijdens de interviews worden een aantal opties meegegeven door
de geïnterviewden. Kostenverdeling naar aanleiding van het aantal

In de afgelopen vijf jaar zijn er geen zienswijzen ingediend. Hieruit

inwoners voldoet aan de uitgangspunten. Een andere optie is de

concluderen we dat het goed gaat met het WBA. Binnen de

vaste kosten verdelen op basis van inwoners en de variabele kosten

raadsleden is er een groot verschil te merken tussen deelnemers

op verbruik. Dit mag bij de deelnemers niet een verkeerde actie

die met adoptanten of ambassadeurs werken en de andere

triggeren. Daarbij moet het geen jaarlijkse discussie opleveren als

gemeenten. De eerste groep geeft aan goed aangehaakt en

de begroting passeert.

betrokken te zijn. Het kennisniveau over het West-Brabants Archief

1.

Neem in de beleidsvisie 2022 mee wat de
uitgangspunten zijn om te ontwikkelen tot een regionaal kennisen informatiecentrum. Heb aandacht hoe het doel te behalen.
Geef bij de ontwikkeling van deze visie de stakeholders van het
West-Brabants Archief de kans hierin mee te denken.

2.

Volg de ontwikkelingen rondom de Wgr en zorg ervoor dat de
wijzigingen tijdig zijn geïmplementeerd.

3.

De focus van het WBA ligt op de digitale wereld. Neem deze
focus mee in de te ontwikkelend beleidsvisie 2022. Kijk daarbij
naar de invloed van deze veranderingen op de organisatie en of
het WBA voldoende geëquipeerd is voor de toekomst.

4. Onderzoek wat de juiste communicatievorm is voor de binding
met de deelnemers van het WBA op de diverse lagen. Hou
hierbij aandacht voor de persoonlijke behoeftes.
5. Start een nieuw project om tot een nieuwe beheersbare
verdeelsleutel te komen en neem de volgende uitgangspunten
mee:
•

Eenvoudig;

•

Begrijpelijk;

•

Objectief;

•

Meetbaar.

geen

Lijst van geïnterviewde personen

Ronald Riteco

Gemeente Steenbergen

Adrie Reniers/

Gemeente Moerdijk

Chantal Damen
Financieel Adviseurs

(Burger)raadsleden

Marsja Dubbelman

Gemeente Etten-Leur

Berend Doedens

Gemeente Bergen op Zoom

Sjaak Walpot

Gemeente Moerdijk

Janneau Meijer

Gemeente Etten-Leur

X

Gemeente Roosendaal

Hans Van Gurchom

Gemeente Halderberge

Jan Oskam

Gemeente Moerdijk

X

Gemeente Roosendaal

X

Gemeente Rucphen

X

Gemeente Steenbergen

Robbert-Jan Willeboordse

Gemeente Woensdrecht

Ruud Gaarkeuken
X

Gemeente Zundert

Bestuurders
Ger de Weert

Gemeente Etten-Leur

Jan Mollen

Gemeente Halderberge

Cees Lok

Gemeente Roosendaal

Johan de Beer

Gemeente Zundert

Regiefunctionarissen
Ruud Quispel

Gemeente Bergen op Zoom

Patric van Dongen

Gemeente Rucphen

Jermaine Hoeven

Gemeente Woensdrecht

Beoordeling doelen
Artikel 3. GR West-Brabants Archief

1. Het West-Brabants Archief is ingesteld met als doel de belangen van de deelnemers
met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van
de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de
deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de
archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.

2. Het West-Brabants Archief heeft tevens als doel het in het samenwerkingsgebied
vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een
zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en deze op een
zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een
breed publiek.
Dit wordt door het WBA minimaal gedaan. Hierin kan nog een grote slag gemaakt worden.
De afgelopen jaren zijn vooral gericht op artikel 3.1 en om de bedrijfsvoering op orde te
brengen. Wegens gebrek in capaciteit is er gekozen voor een passief acquisitiebeleid. We
nemen collecties aan, maar gaan hier niet actief voor naar buiten. Ook het beschikbaar
stellen van deze bronnen gebeurt minimaal. Er is dienstverlening ingericht.

Artikel 4. GR West-Brabants Archief
Kerntaken, plustaken en taken voor derden

1. In aanvulling op de taken voor alle deelnemers kan het West-Brabants Archief, voor
zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van deze taken, op verzoek van
één van de deelnemers ook andere adviserende, ondersteunende of uitvoerende
werkzaamheden op het werkterrein van het West-Brabants Archief, uitvoeren. De
verschuldigde bijdrage voor deze plustaken wordt vastgesteld door het algemeen
bestuur.
Er worden momenteel geen plustaken uitgevoerd voor een van de deelnemers. Voor de
grote bouwvergunningen digitaliseringsprojecten van de deelnemers worden extra uren
ingezet en door de desbetreffende gemeente bekostigd. Sommige gemeenten kiezen voor
uitplaatsing van hun archieven in de depots van het WBA. Ook dit wordt door de gemeente
bekostigd.

2. Het West-Brabants Archief kan desgevraagd taken in het kader van de Archiefwet
1995 dan wel met betrekking tot de cultuur-historische functie, voor derden uitoefenen
onder de volgende voorwaarden:

a. Het algemeen bestuur beslist over de vraag of en in welke omvang het WestBrabants Archief voor een derde taken gaat uitvoeren;

b. Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief zal daartoe op voorstel
van het dagelijks bestuur een stelsel van algemene voorwaarden
'Dienstverlening aan derden' vaststellen.
Dit wordt zelden gedaan. Wel is er een actieve relatie met het Mastboomhuis waarvoor
projecten in het kader van de cultuur-historische functie worden gedaan, die door de
stichting worden betaald.

Business Case 2013
De doelstellingen van de samenwerking zijn conform de bestuurlijke opdracht:
• Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie
voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de
toekomst.
• Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit
de Archiefwet 1995 en lokale regelingen.
• Geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van
archiefbeheer en wettelijk toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden.
• Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening aan de interne en externe
klanten tegen gelijke kosten.
Het WBA is bezig om met kleine stapjes innovatie toe te passen. De nieuwe website en de
behoefte om meer geautomatiseerd te laten plaatsvinden is daar een voorbeeld van. Tot
2021 is hier geen tijd en energie in gestoken, daar is nu mee gestart. Ook het ‘Scanning on
demand’-project levert innovatie en eigentijdse dienstverlening op.
Plan van Aanpak 2014
De doelstellingen van de samenwerking volgens het plan van aanpak aanvullend op de
Business Case is:
•

Door de samenvoeging van de instellingen dienen de taakstellingen per instelling
gerealiseerd te worden en binnen de nieuwe organisatie, met minder personeel voor de
klassieke taken, te komen tot een goede organisatie die de wettelijke taken kan borgen.

•

Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het
E-depot.

Bedrijfsplan 2015
Onze strategische doelstellingen:
• Het WBA ontwikkelt samen met en ten behoeve van de aangesloten overheden een
gedragen visie op en bijbehorende instrumenten voor de duurzame toegankelijkheid en
betrouwbaarheid van archieven.
Er is een beleidsplan 2018-2022 opgesteld en goedgekeurd.
• Het WBA voert een advies- en toezichtprogramma uit dat voorziet in de
ondersteuningsbehoefte van de aangesloten overheden.

• Het WBA werkt aan optimale digitale toegankelijkheid van zijn archieven en collecties.
Aan het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid wordt dagelijks gewerkt, maar
daar mogen nog slagen in gemaakt worden.

• Het WBA ontwikkelt en levert producten en diensten die voldoen aan de kwaliteitseisen
van overheden en aansluiten bij de behoeften van diezelfde overheden, burgers en
erfgoedinstellingen.

Beleidsplan 2018-2022
•

Hét historisch informatiecentrum zijn voor de regio West-Brabant

Net als bij artikel 3.2 is dit een groot aandachtspunt voor het WBA. Er is vooral focus
geweest op de informatiekwaliteit en bedrijfsvoering.
•

Van aanbod- naar vraaggericht

Kanteling is gemaakt. Scannen op aanvraag is daar een mooi voorbeeld van.
•

WBA is de deskundige partner die overheden ondersteunt bij het borgen van de
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun informatie

•

WBA realiseert een volwaardig E-depot waarop alle negen gemeenten zijn aangesloten

Er is een volwaardig E-depot. Er zijn inmiddels 7 van de 9 gemeenten aangesloten. De
ontsluiting van de informatie richting de deelnemers is gereed. De toegang voor externe
klanten maakt deel uit van de ontwikkeling van een nieuwe website in 2022.
•

Kwalitatief hoogstaande dienstverlening op maat aanbieden

De dienstverlening heeft vanuit een kwaliteitsmonitor een 8,3 mogen ontvangen.

Accountantsverslag
De aandachtspunten van de accountant betroffen:
•

Zorg voor een adequate, kloppende en volledige controle op de prestatielevering

•

Leef de regels en voorschriften van de BBV volledig na

•

Zorg voor een goede toepassing van het schatkistbankieren

•

Zorg voor het opstellen van de verplichte regelingen zoals controleprotocol en
investeringsnota en hou deze actueel en leef ze na.

Beleidsmatige richtlijnen voor begroting
2018:
•

Geef de fase van het E-depot aan en wat de eenmalige kosten zijn in het
begrotingsjaar

2019:
•

Voor alle deelnemers is een eerste ingest uitgevoerd in het E-depot

•

Het E-depot voldoet aan de geldende wettelijke eisen

•

Elke deelnemer heeft een eigen gedeelte in het E-depot

•

Er zijn afspraken over vervroegde overbrenging gemaakt

•

De opdracht voor de evaluatie is geformuleerd

2020:
•

Invulling geven aan een strategische personeelsformatie

Beleidsmatige richtlijnen voor begroting
2021:
•

Voor iedere gemeente is een eerste aansluiting gereed

•

De consequenties van het E-depot voor de verdeelsleutel zijn in kaart gebracht

Dit project wordt na de evaluatie opgepakt. Uit deze evaluatie komen de uitgangspunten
om met de nieuwe verdeelsleutel aan de slag te gaan.
•

Het WBA neemt de regierol

•

De beheerorganisatie van het WBA is op orde en volledig geëquipeerd

Qua kwaliteit wel, kwantiteit niet. Er is meer vraag aan ondersteuning dan nu geleverd kan
worden. Daarbij is het een groot risico op kwetsbaarheid en inzetbaarheid door de huidige
formatie
•

Er is een bruikbare toegang op het E-depot

Voor de deelnemers wel, voor de externe klant nog niet. Dit zit in het project nieuwe
website.
•

Het WBA levert aan de gemeenten duidelijke richtlijnen over de overdracht van
bestanden naar het E-depot

2022:
Dezelfde richtlijnen als voor 2021, aangevuld met:
• WBA ondersteunt gemeenten bij de implementatie en de consequenties van nieuwe
wet- en regelgeving

Overzicht van de doelen

Artikel 4. GR West-Brabants Archief
Het West-Brabants Archief vervult ten behoeve van de in artikel 3 genoemde

Missie West-Brabants Archief
Het WBA is een deskundige partner voor overheden bij het

doelstellingen voor de deelnemers alle taken inzake de:
1.

berustende archiefbescheiden van de deelnemers (artikel 30

borgen van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid

Archiefwet 1995);

voor hun archieven en fungeert als hét informatiecentrum voor
de geschiedenis van West-Brabant.

De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats

2.

Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de
deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet
1995);

3.

het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet

Artikel 3. GR West-Brabants Archief
1.

zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking
stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende
archiefbescheiden en collecties van de deelnemende
gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het
beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers
voor zover deze niet zijn overgebracht.
2.

mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de
lokale- en regionale geschiedenis.

Het West-Brabants Archief is ingesteld met als doel de
belangen van de deelnemers met betrekking tot de

Het West-Brabants Archief heeft tevens als doel het in
het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van
regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied
van de lokale en regionale geschiedenis middels het

In aanvulling op de taken voor alle deelnemers kan het West-Brabants
Archief, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van deze
taken, op verzoek van één van de deelnemers ook andere adviserende,
ondersteunende of uitvoerende werkzaamheden op het werkterrein van het
West-Brabants Archief, uitvoeren. De verschuldigde bijdrage voor deze
plustaken wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.
Het West-Brabants Archief kan desgevraagd taken in het kader van de
Archiefwet 1995 dan wel met betrekking tot de cultuur-historische functie,
voor derden uitoefenen onder de volgende voorwaarden:
a.

deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar
stellen aan en dienstbaar maken voor een breed
publiek.

Het algemeen bestuur beslist over de vraag of en in welke omvang het
West-Brabants Archief voor een derde taken gaat uitvoeren;

opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke
collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en

Het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en

b.

Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief zal daartoe op
voorstel van het dagelijks bestuur een stelsel van algemene
voorwaarden 'Dienstverlening aan derden' vaststellen.

Business Case 2013

Plan van Aanpak 2014

Bedrijfsplan 2015

De doelstellingen van de

De doelstellingen van de

Onze strategische

samenwerking zijn conform de

samenwerking volgens het plan

doelstellingen:

bestuurlijke opdracht:
• Een bijdrage leveren aan een
efficiënte en effectieve borging
van de digitale informatie voor de
bedrijfsvoering, verantwoording
en controleerbaarheid nu en voor
erfgoed in de toekomst.
• Goede kwaliteit van
beleidsontwikkeling en de

van aanpak aanvullend op de
Business Case is:
• Door de samenvoeging van
de instellingen dienen de
taakstellingen per instelling
gerealiseerd te worden en
binnen de nieuwe
organisatie, met minder

uitvoering van kerntaken die

personeel voor de klassieke

voortvloeien uit de Archiefwet

taken, te komen tot een

1995 en lokale regelingen.

goede organisatie die de

• Geringe kwetsbaarheid van de
uitvoering van kritische taken op
het gebied van archiefbeheer en
wettelijk toezicht op de nog niet
overgebrachte
archiefbescheiden.
• Goede kwaliteit van innovatieve
en eigentijdse dienstverlening
aan de interne en externe klanten
tegen gelijke kosten.

wettelijke taken kan borgen.
Daarnaast dient de
organisatie te voorzien in het
oppakken van nieuwe taken
rondom het e-depot.

Beleidsplan 2018-2022
•

informatiecentrum zijn
voor de regio West-

• Het WBA ontwikkelt samen met
en ten behoeve van de
aangesloten overheden een
gedragen visie op en
bijbehorende instrumenten

Brabant
•
•

ondersteunt bij het
borgen van de duurzame

betrouwbaarheid van

toegankelijkheid en

archieven.

betrouwbaarheid van hun

• Het WBA voert een advies- en

informatie
•

waarop alle negen

de aangesloten overheden.

gemeenten zijn

• Het WBA werkt aan optimale
zijn archieven en collecties.
• Het WBA ontwikkelt en levert
producten en diensten die
voldoen aan de kwaliteitseisen
van overheden en aansluiten
bij de behoeften van diezelfde
overheden, burgers en
erfgoedinstellingen.

WBA realiseert een
volwaardig E-depot

ondersteuningsbehoefte van

digitale toegankelijkheid van

WBA is de deskundige
partner die overheden

toegankelijkheid en

voorziet in de

Van aanbod- naar
vraaggericht

voor de duurzame

toezichtprogramma uit dat

Hét historisch

aangesloten
•

Kwalitatief hoogstaande
dienstverlening op maat
aanbieden.

Beleidsmatige richtlijnen voor begroting

Accountantsverslag

2018:

De aandachtspunten van de accountant

•

Geef de fase van het E-depot aan en wat de eenmalige kosten zijn in het
begrotingsjaar

•

Wat zijn de effecten van het E-depot op de bedrijfsvoering?

2019:
•

Van alle deelnemers is een eerste ingest gedaan

•

Het E-depot voldoet aan de geldende wettelijke eisen

•

Elke deelnemer heeft een eigen gedeelte in het E-depot

•

Er zijn afspraken over vervroegde overbrenging gemaakt

•

De opdracht voor de evaluatie is geformuleerd

2020:
•

Invulling geven aan een strategische personeelsformatie

•

De plustaken duidelijk verantwoorden

2021:
•

Voor iedere gemeente is een eerste aansluiting gereed

•

De consequenties van het E-depot voor de verdeelsleutel zijn in kaart gebracht

•

Het WBA neemt de regierol

•

De beheerorganisatie van het WBA is op orde en volledig geëquipeerd

•

Er is een bruikbare toegang op het E-depot

•

Het WBA levert aan de gemeenten duidelijke richtlijnen over de overdracht van
bestanden naar het E-depot

2022:
Dezelfde richtlijnen als voor 2021, aangevuld met:
• WBA ondersteunt gemeenten bij de implementatie en de consequenties van nieuwe
wet- en regelgeving

betroffen:
•

Zorg voor een adequate, kloppende en
volledige controle op de prestatielevering

•

Leef de regels en voorschriften van de BBV
volledig na

•

Zorg voor een goede toepassing van het
schatkistbankieren

•

Zorg voor het opstellen van de verplichte
regelingen zoals controleprotocol en
investeringsnota en hou deze actueel en
leef ze na.

Westbrabantsarchief.nl

Agendapunt 7.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 6 april 2022

Context
Het huidige beleidsplan van het WBA loopt in 2022 af. Ontwikkelingen van
de afgelopen jaren en de veranderingen die eraan komen vragen om een
herzien beleid. In 2021 heeft een stagiaire Bedrijfskunde bij het WBA een
afstudeeronderzoek gedaan naar welke manier het beste past om tot een
gedragen beleidsvisie te komen. Zijn adviezen zijn gebruikt in het proces.
Eind 2021 is het WBA gestart met een scrumtraject om tot een nieuwe
beleidsvisie te komen. Het WBA wil een beleidsvisie, strategie en
uitvoeringsplan maken voor de aankomende jaren. Zodat we een
toekomstdroom hebben die ons richting geeft aan onze werkzaamheden.
Belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een beleidsvisie zijn voor
het WBA;
•
•
•
•
•

•

•

Werk van buiten naar binnen;
Neem de adviezen uit de evaluatie mee;
Geef de stakeholders van het WBA de ruimte om mee te denken;
De medewerkers van het WBA en de regiefunctionarissen hebben
ruimte om de conceptversie tegen te lezen
Beleidsvisie
- De visie is 'tijdloos'
- De visie is inspirerend
- De visie heeft een leidend principe
Strategie
- De strategie geeft de uitgangspunten voor aankomende jaren weer
- De strategie geeft richting aan de uitvoeringsplanning
Uitvoeringsplanning
- De uitvoeringsplanning sluit aan op de PC cyclus
- De uitvoeringsplanning kent de belangrijkste thema's
- De uitvoeringsplanning is gevuld met de projecten van het WBA die
bijdragen aan de beleidsvisie

Proces
Omdat het belangrijk is om van buiten naar binnen te werken is het
scrumteam gestart met het bevragen van de stakeholdersgroepen die zijn
gedefinieerd;
• 1. Cultuursector West-Brabant
• 2. Overheid, gemeenten en verbonden partijen
• 3. Intern WBA
• 4. Vak gerelateerde collega's
• 5. (Online) bezoekers
• 6. ICT
We hebben de brede kennis van deze stakeholdersgroepen nodig om de
ontwikkelingen voor de lange termijn te benoemen. Daarom hebben we
aan hen een op hun groep afgestemde vragenlijst gestuurd. En we
organiseren op woensdag 30 maart "WBA-live", een sessie waar deze
groepen fysiek en online bij elkaar gaan komen.
In februari en maart vindt er ook een documentstudie plaats waarin
tientallen bronnen worden onderzocht omtrent ontwikkelingen, trends,
bedreigingen en kansen.
April wordt de maand waarin de nieuwe visie, strategie en uitvoeringsplan
verder vorm krijgen. Welke als concept gedeeld zullen gaan worden met
de medewerkers en de regiefunctionarissen. Het concept zal daarna
voorgelegd worden tijdens het AB op 7 juli.

Besluit

Voorgesteld wordt om deze voortgangsrapportage door te geleiden naar
het AB.
Aldus besloten te Bergen op Zoom op 6 april 2022,
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

Agendapunt 8.1 vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 6 april 2022

Context
In het evaluatierapport wordt ingegaan op de huidige en toekomstige
kostenverdeling. De huidige kostenverdeling is gebaseerd op
overgebrachte strekkende meters fysiek archief. Aankomende periode
wordt nog ruim 1.200 meter papieren archief overgebracht, gevormd
tussen 1997 en heden. Maar gemeenten werken niet meer met papieren
documenten; alle informatie is tegenwoordig digitaal. Deze omslag enkele gemeenten in onze regio hebben dit al jaren geleden gedaan - leidt
ertoe dat het WBA in de toekomst alleen nog maar digitale archieven gaat
opnemen. Dit is bij de start van het WBA al voorzien en is toen gekoppeld
aan de afspraak om na een aantal jaren te evalueren. In het
evaluatierapport wordt daarom ingegaan op een mogelijke herziening van
de kostenverdeling onder de deelnemers.
Uitgangspunten
Tijdens de evaluatie zijn bij de stakeholders meningen opgehaald voor een
nieuwe kostenverdeling. Een belangrijke conclusie is dat deze beheersbaar
moet zijn en moet voldoen aan een aantal uitgangspunten:
- Eenvoudig;
- Begrijpelijk;
- Objectief;

- Meetbaar.

Het opnieuw verdelen van de kosten levert altijd spanningen op.
Deelnemers die minder gaan bijdragen en deelnemers die meer moeten
gaan bijdragen. Dit zorgt ervoor dat het een politiek traject wordt waar
gedegen naar moet worden gekeken.
Om te komen tot een nieuwe kostenverdeling knippen we het traject op in
twee fases. De eerste fase is de voorbereidingsfase. In deze fase worden de

uitgangspunten en doelstellingen verder voorbereid. De tweede fase is de
uitvoeringsfase.
Fase 1 Voorbereidingsfase
Om tot een goede kostenverdeling te komen zullen we in deze eerste fase
samen de doelstellingen en uitgangspunten verhelderen. We stellen voor
om met een commissie te werken. Deze zal de doelstellingen en
uitgangspunten opstellen en ter besluitvorming aanbieden aan het AB op
7 juli 2022. In deze commissie nemen zitting:
• Lid namens het AB;
• Lid namens de regiefunctionarissen;
• Financieel expert van de deelnemers;
• Directeur WBA (secretaris);
•

Administratieve ondersteuning.

Naast de doelstellingen en uitgangspunten levert de commissie een grove
planning op en een voorstel met welke stakeholders gesproken wordt.
Fase 2 Uitvoeringsfase
Na goedkeuring van de resultaten van de eerste fase door het AB volgt de
uitvoering, namelijk het opstellen van de nieuwe kostenverdeelsleutel. De
uiteindelijke nieuwe kostenverdeelsleutel zal goedgekeurd worden tijdens
het eerste AB in 2023
Besluit
Het algemeen bestuur stelt bovenstaand procesvoorstel vast.
Aldus besloten te Bergen op Zoom op 6 april 2022,
De voorzitter,

De secretaris,

A.J. Moerkerke

M.H.M. Korving

