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Onderwerp 
Zienswijze ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 RHC Het Flevolands Archief  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerp programmabegroting 
2022 -2025 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 Regio-
naal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (hierna: HFA).  
De gemeenschappelijke regeling is opgericht voor het uitvoeren van een 
aantal archiefwettelijke taken van de deelnemers (het rijk, de provincie 
Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lely-
stad, 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 ont-
werp programmabegroting 2022 - 2025 naar voren te brengen bij het dage-
lijks bestuur van het HFA. Het algemeen bestuur van HFA stelt op 21 juni 
2021 de programmabegroting vast.  
Ter informatie is ook het jaarverslag met de jaarrekening over 2020 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 het ontwerp pro-
grammabegroting 2022 - 2025.  

 
7. Beoogd effect 

Een kwalitatief goed werkend HFA dat bijdraagt aan de adequate uitvoe-
ring van de archiefwettelijke taken van de provincie Flevoland en de  
andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling  

 
8. Argumenten 

1.1 De begroting past binnen de financiële kaders  
De ontwerp programmabegroting 2022 - 2025 past binnen de financiële ka-
ders van de provincie en de gemeenschappelijke regeling. De meerjarenbe-
groting 2022 - 2025 toont een structureel 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. De voorwaarden voor uittreding zijn onderwerp van bestuur-
lijk overleg. Dit is reeds in maart 2020 opgestart tussen OCW en een verte-
genwoordiging van de RHC-besturen (waaronder een vertegenwoordiger 
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namens het IPO). Het ministerie van OCW heeft voor de jaren 2017-2021 extra incidentele mid-
delen aan de RHC’s beschikbaar gesteld, bestemd voor de kosten van opslag en beheer van digi-
tale rijksarchieven.  
In maart 2021 zijn de RHC’s schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om de inciden-
tele middelen met ingang van 2022 een centrale bestemming te geven en niet meer aan de 
RHC’s te verstrekken. Hiermee is rekening gehouden bij de programmabegroting 2022 – 2025. 
Daarnaast hebben de RHC’s in april gezamenlijk een generieke schriftelijke reactie op de brief 
gegeven. Ook heeft elke RHC een eigen specifieke schriftelijke reactie op de brief gegeven, dus 
ook het HFA. Reden voor de specifieke reactie per RHC is dat vorm en omvang van de RHC’s 
zeer divers is en daarmee de impact van uittreding verschillen.  
De gevolgen voor het meerjarenperspectief zijn nog niet duidelijk. Deze gevolgen zijn voortdu-
rend onderwerp van gesprek in het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief en tevens van 
de directie van Het Flevolands Archief.  
 
 

 
9. Kanttekeningen 

geen  
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Uitgaande brief aan dagelijks bestuur RHC het Flevolands Archief inzake niet in-

dienen zienswijze  

2783872 Bijgevoegd 

Toezending HFA juiste versie ontwerp programmabegroting 2022 – 2025 en jaar-

stukken 2020 RHC Het Flevolands Archief (Aanbiedingsbrief) 

2784308 Bijgevoegd 

Ontwerp programmabegroting 2021 – 2024 RHC Het Flevolands Archief  2784313 Bijgevoegd  

Eind concept jaarrekening 2020 RHC Het Flevolands Archief  2784316 Bijgevoegd  
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