
Toelichting op de begroting 2015 

Bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van de begroting 2014 en jaarrekening 2013.  

Meegenomen zijn de bevindingen van het rapport Kostenberekening archiefwettelijke taken Nieuw 
Land Erfgoedcentrum t.b.v. provincie Flevoland 27 januari 2014. Conclusies van het onderzoek van 
Pricewaterhouse Coopers waren: 
a) het ten onrechte opvoeren van de kosten voor het archeologisch depot in de kosten voor de 
 archieftaken; 
b) het ten onrechte niet toerekenen van loonkosten voor marketing en communicatie aan de  
 archieftaken; 
c) een te lage formatie van archivarissen, namelijk 1,7. Dit werd onderbouwd met de 
 rekennorm formatie (inter-)gemeentelijke archiefinspectie van het Landelijk Overleg 
 Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) en het Werkverband van Gemeentelijke 
 Archiefinspecteurs (WGA). Volgens deze rekennorm zou een werkgebied van 193.000 
 inwoners bedient dienen te worden met 1,25 tot 2 fte. En optimaal zou zijn 1,5 fte inspectie, 
 1 fte gemeente/rijk/waterschapsarchivaris en 1 fte voor particuliere archieven. 
 

BATEN 

De bijdrage van de provincie Flevoland is gebaseerd op een korting op de bijdrage van 2012 van in 
totaal  14,7%. Nieuw Land is in gesprek met de provincie over de gevolgde procedure die afwijkt van 
de GR.  
 
De PMJP gelden zijn gelden die vanaf 2004 (start Nieuw Land) tot structurele bijdrage van de 
provincie Flevoland behoorden. Vanaf 2009 tot en met 2012 werd op verzoek van de provincie 
64.000 euro geoormerkt als PMJP gelden waarvoor apart verantwoording werd afgelegd onder de 
noemer ‘beleefbaar maken van de geschiedenis en het erfgoed van Flevoland’. De gelden zijn sinds 
2013 weer toegevoegd aan de algemene bijdrage van de provincie Flevoland. 
 
We zijn uitgegaan van een bijdrage van de partners conform GR  gebaseerd op inwoneraantal (stand 
per 01-01-2013, omdat die van 01-01-2014 nog niet bekend was) en inflatiecorrectie.  De bijdrage 
van Waterschap Zuiderzeeland is enkel gebaseerd op inflatiecorrectie.  
 
De baten van het Provinciaal Depot van Bodemvondsten zijn uit Archief gehaald en ondergebracht bij 
Erfgoed Digitaal.  
 
Opbrengst huur depot/kantoorruimten is op 0 gezet, maar er is wel zeker de intentie om 
depot/kantoorruimten te verhuren. 
 
 

LASTEN 

 
In de brutolonen is het salaris van een directeur meegenomen. 
 
We zijn uitgegaan van een uitbreiding van de formatie archivarissen van 1,7 naar 2,3. Extra t.o.v. 
2014 zijn de personeelslasten voor 20 uur archiefinspecteur/archivaris en 16 uur medewerker 
studiecentrum. De invulling in 2015 van de 1,0 fte basisformatie archivaris audiovisuele media blijft 
op 20 uur. De 1,8 fte basisformatie bibliothecarissen is ingevuld met 1,6 fte.  
 
De loonkosten van marketing en communicatie zijn doorberekend  aan de archieftaak. 



 
De post archiefafschrijving is verhoogd vanwege verwachte uitgaven veroorzaakt door het moeten 
doen van investeringen om achterstanden in te halen. 
 


