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 *2589808* 
 
Onderwerp 
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2021-2024 RHC Het Flevolands Archief  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2021-
2024 van RHC Het Flevolands Archief 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past in programma 8.5 Bedrijfsvoering. 
 
3. Eerdere behandeling  

Op 7 december 2016 stemden Provinciale Staten in met de omvorming van de 
gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum naar Regionaal His-
torisch Centrum Het Flevolands Archief (hierna: HFA).  
De gemeenschappelijke regeling is opgericht voor het uitvoeren van een aan-
tal archiefwettelijke taken van de deelnemers (het rijk, de provincie Flevo-
land, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk 
en Zeewolde). 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Conform artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling RHC HFA worden 
Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de ontwerp 
programmabegroting 2021-2024 naar voren te brengen bij het dagelijks be-
stuur van HFA. Het algemeen bestuur van HFA stelt op 22 juni 2020 de pro-
grammabegroting vast. 
Ter informatie is ook het jaarverslag met de jaarrekening over 2019 toege-
zonden. Hierover kan geen zienswijze worden ingediend. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Niet van toepassing. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp program-
mabegroting 2021-2024. 

 
7. Beoogd effect 

Een kwalitatief goed werkend HFA dat bijdraagt aan de adequate uitvoering 
van de archiefwettelijke taken van de provincie Flevoland en de andere deel-
nemers aan de gemeenschappelijke regeling. 

 
8. Argumenten 

1.1 De begroting past binnen de financiële kaders 
De ontwerp programmabegroting 2021 is in lijn met de programmabegroting 
2020 en past binnen de financiële kaders van de provincie en de gemeen-
schappelijke regeling. De meerjarenbegroting 2021-2024 toont een structu-
reel sluitend perspectief. 
 
1.2 Uitkomsten bestuurlijk overleg over uittreding rijk nog niet bekend 
Het rijk heeft aangegeven per 2024 uit alle RHC-regelingen te willen treden, 
dus ook uit HFA. Vooralsnog geeft het rijk aan dat de huidige financiering in 
stand blijft (voor de fysieke rijksarchiefcollectie in de provincie Flevoland). 
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De voorwaarden voor uittreding zijn onderwerp van bestuurlijk overleg. Dit is in maart 2020 op-
gestart tussen OCW en een vertegenwoordiging van de RHC-besturen (waaronder een vertegen-
woordiger namens het IPO). Voor de begroting van 2021 zijn er geen directe gevolgen.  
De gevolgen voor het meerjarenperspectief zijn nog niet duidelijk.  

 
9. Kanttekeningen 

Naar verwachting heeft de corona-crisis niet of nauwelijks effect op de financiële positie van 
HFA. De inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemende overheden. De studiezaal is ge-
sloten, de dienstverlening van HFA verloopt digitaal via de website. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Uitgaande brief aan Algemeen Bestuur RHC Het Flevo-
lands Archief inzake niet indienen zienswijze 

2589812 Bijgevoegd 

Aanbiedingsbrief ontwerp programmabegroting 2021-2024 
en jaarstukken 2019 RHC Het Flevolands Archief 

2592931 Bijgevoegd 

Ontwerp programmabegroting 2021-2024 RHC Het Flevo-
lands Archief 

2592928 Bijgevoegd 

Jaarverslag met jaarrekening 2019 RHC Het Flevolands 
Archief 

2592930 Bijgevoegd 
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