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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2242090* 
 
Onderwerp 
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands Archief  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp programmabegroting 2019-

2022 van Het Flevolands Archief; 
2. Door middel van bijgevoegde brief Het Flevolands Archief te informeren 

over het niet indienen van een zienswijze. 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past in het programma 8.6 Bedrijfsvoering. 

 
3. Eerdere behandeling  

Niet van toepassing. 
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Conform artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 
Centrum Het Flevolands Archief (hierna: HFA) worden Provinciale Staten in 
de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ontwerp programmabegroting 
naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van HFA.  
Het algemeen bestuur van HFA stelt op 25 juni 2018 de programmabegroting 
vast. Ter informatie is ook de jaarrekening met accountantsverklaring over 
2017 toegezonden. Hierover kan geen zienswijze worden ingediend. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Niet van toepassing. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het dagelijks bestuur van HFA heeft de ontwerp programmabegroting aange-
boden aan Provinciale Staten voor het indienen van een zienswijze. 

 
7. Beoogd effect 

Een efficiënt en kwalitatief goed werkend HFA dat bijdraagt aan de adequate 
uitvoering van de archiefwettelijke taken van de provincie Flevoland en de 
andere deelnemers. 

 
8. Argumenten 

1.1 Begroting past binnen financiële kaders 
Op 1 juli 2017 is de GR gewijzigd van Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) naar 
HFA. Het eerste jaar stond in het teken van het opbouwen van de nieuwe or-
ganisatie en het splitsen van taken en werkzaamheden. Vanaf 1 juli 2017 
werkt HFA samen met Het Utrechts Archief (HUA). HUA ondersteunt HFA on-
der meer bij het opstellen van de begroting. De ontwerp programmabegro-
ting is in lijn met de programmabegroting 2018 en past binnen de financiële 
kaders van de provincie. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te 
dienen. 
 
1.2 Restant suppletie NLE 
Op 7 december 2016 stemden Provinciale Staten in met de Statenvoorstellen 
‘Totstandkoming gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief en Ba-
tavialand’ (1950814) en ‘Overname vastgoed Nieuw Land Erfgoedcentrum’ 
(1972548).  
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In beide voorstellen werden suppletiebedragen beschikbaar gesteld, voor het exploitatietekort 
van NLE over 2016 en het aflossen van de BNG-leningen. Bij de jaarrekening 2017 van HFA bleek 
dat van de suppleties van alle deelnemers een positief saldo van € 811.000 resteert. Omdat dit 
een gealloceerde suppletie voor NLE betrof, heeft het provinciale lid van het dagelijks bestuur, 
de heer Verbeek, aangegeven  niet akkoord te gaan met herbestemmen van deze middelen voor 
HFA. De overige deelnemers in de GR hadden hier een andere opvatting over. Na onderhande-
lingen in het dagelijks bestuur is afgesproken om, na aftrek van de resterende NLE-posten, € 
517.100 terug te betalen aan de provincie Flevoland. Hiermee is rekening gehouden met het 
provinciale aandeel van 74% in de GR NLE (en dus ook in het restant suppletie). In de gewijzigde 
regeling heeft de provincie Flevoland een belang van 8%.  
 
Na de onderhandelingen bleek er onderaan de streep nog één project te resteren: het vervan-
gen van het collectiebeheersysteem van HFA. Gezien de noodzaak van het opbouwen van een 
kwalitatief goede HFA-organisatie en de verhoudingen in het bestuur, heeft de heer Verbeek 
zich bereid verklaard zich in te spannen om het benodigde incidentele bedrag van € 55.000 be-
schikbaar te stellen aan HFA. Hiervoor wordt een passend dekkingsvoorstel gedaan bij de pro-
vinciale begroting 2019. Netto resteert dus € 462.100 incidenteel. Op een later moment worden 
Provinciale Staten nader geïnformeerd over de financiële afwikkeling van de ontvlechting van 
NLE/HFA en Batavialand. 
 
Het onderhandelingsresultaat is bekrachtigd door het algemeen bestuur van HFA en samengevat 
op pagina 9 - 11 van de ontwerp programmabegroting 2019-2022. Met dit besluit heeft HFA vol-
doende middelen voor het financieren van lopende en nieuwe projecten. 
 
2.1 Formele reactie op verzoek indienen zienswijze 
Provinciale Staten worden verzocht een zienswijze in te dienen. Door per brief te laten weten 
geen aanleiding te zien een zienswijze in te dienen, maakt u de uitkomst van uw beraadslaging 
kenbaar aan het dagelijks bestuur van HFA. 

 
9. Kanttekeningen 

1.1 Inleverdatum zienswijze 
Door de onderhandelingen over het restant suppletie heeft het dagelijks bestuur pas op 11 april 
2018 een besluit genomen over de ontwerp programmabegroting. Daarom is het niet mogelijk 
om de uiterste inleverdatum van 2 juni 2018 te halen. Het algemeen bestuur van HFA neemt op 
25 juni 2018 een definitief besluit over de ontwerp programmabegroting 2019-2022. Gezien de 
ervaring in het algemeen bestuur van HFA is een besluit van Provinciale Staten op 20 juni 2018 
voldoende op tijd om een zienswijze mee te geven aan het algemeen bestuur van HFA. 
 
1.2 Vaststelling begroting door algemeen bestuur 
Het dagelijks bestuur van HFA bundelt de ontvangen zienswijzen en legt deze voor aan het al-
gemeen bestuur van HFA. Na vaststelling van de programmabegroting door het algemeen be-
stuur zendt het dagelijks bestuur de begroting toe aan de toezichthouder, de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Desgewenst kunnen Provinciale Staten daarna een 
zienswijze naar voren brengen bij de  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Brief inzake niet indienen zienswijze op ontwerp programmabegroting 2019-2022  2242440 Ja  

Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands Archief 2230250 Ja 

Ontwerp programmabegroting 2019-2022 Het Flevolands Archief 2235123 Ja 

Jaarrekening 2017 met accountantsverklaring Het Flevolands Archief 2235125 Ja 
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