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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *1972042* 
 
Onderwerp 
Zienswijze Begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands 
Archief  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De bijgesloten zienswijze in gezamenlijkheid van Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 
2017 van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief (HFA) 
conform de brief van de provincie Flevoland aan de gemeenschappelijke 
regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE).  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programma 4.3 Cultuur.  
 

3. Eerdere behandeling  
N.v.t. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

In de gemeenschappelijke regeling NLE is vastgelegd dat het dagelijks be-
stuur van NLE jaarlijks een ontwerpbegroting opstelt en deze vervolgens toe-
zendt aan de betrokken gemeenteraden, het bestuur van het waterschap, 
Provinciale Staten en de Minister. Deze besturen kunnen op grond van art. 17 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen hun zienswijze over de ontwerpbegro-
ting naar voren brengen.  
 
NLE moet de ontwerpbegroting 2017 uiterlijk 1 mei 2016 voorleggen aan de 
besturen van de deelnemende partners. De aanlevering heeft te laat plaats-
gevonden mede als gevolg van het proces van omvorming van NLE tot HFA. 
Ter informatie heeft NLE ook het Beleidsplan 2017 meegestuurd, hierover 
hoeft geen zienswijze te worden ingediend. 
 

5. Verdere behandeling PS 
N.v.t. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Binnen de GR NLE worden alle ontwerpbegrotingen voorgelegd aan de deel-
nemers en kunnen zij een zienswijze indienen.  

 
7. Beoogd effect 

Een sluitende begroting van de GR HFA, waarvan de provinciale financiële 
bijdrage past binnen de financiële kaders van de Provincie Flevoland.  

 
8. Argumenten 
 
1.1 Zienswijze heeft betrekking op situatie dat de GR HFA inwerking is getreden 

Gedeputeerde Staten concludeert uit de ontwerpbegroting 2017 HFA dat de 
begroting uitgaat van de situatie, waarin de omvorming van NLE tot HFA for-
meel heeft plaatsgevonden. Deze situatie is naar verwachting pas in de loop 
van 2017 aan de orde. De onderstaande zienswijze van de Provincie Flevoland 
op de ontwerpbegroting 2017 HFA  heeft uitsluitend betrekking op de situa-
tie, waarin de formele omvorming heeft plaatsgevonden en de gemeenschap-
pelijke regeling beperkt is tot de archiefwettelijke taken. 
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1.2 Ontwerpbegroting voldoet niet aan de wettelijke vereisten 
De gemeenschappelijke regeling is gehouden aan het Besluit Begroting en verantwoording pro-
vincies en gemeenten (BBV). Net als voorgaand jaar is er geconstateerd dat de voorgelegde be-
groting 2017 HFA hier niet aan voldoet, zoals u zelf ook in de toelichting in uw brief aangeeft. 
Zo mist de verplichte meerjarenraming en daarmee het toekomstperspectief. Daarnaast missen 
de verplichte paragrafen, waaronder het weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering 
en bedrijfsvoering. 

1.3 Ontwerpbegroting is sluitend 
De ontwerpbegroting is sluitend en voorziet in een financiële bijdrage van de Provincie Flevo-
land die overeenkomt met de financiële vergoeding die de Provincie Flevoland in 2016 betaalt 
aan NLE in het kader van de dienstverleningsovereenkomst voor het beheer van het provinciaal 
archief. Het sluitend zijn van de begroting is een voorwaarde voor de Provincie Flevoland.  

1.4 Specifieke begrotingsposten vragen om aandacht in de zin van een toelichting op de begro-
tingspost of de wijze van opnemen in de begroting 
De conceptbrief met de zienswijze noemt onder de punten 3 tot en met 7 specifieke begro-
tingsposten die een nadere toelichting vragen, dan wel die naar mening van de Provincie Flevo-
land op een andere wijze opgenomen moeten worden in de ontwerpbegroting. Deze punten zijn 
in de brief toegelicht.  

1.5 Aandachtspunten in het Beleidsplan 2017 HFA 
De zienswijze van de Provincie Flevoland is alleen gevraagd op de ontwerpbegroting en niet op 
het Beleidsplan 2017 HFA. De ontwerpbegroting is de financiële vertaling van het beleidsplan. 
De Provincie Flevoland wil in het kader van deze zienswijze twee aandachtspunten noemen ten 
aanzien van het Beleidsplan 2017 HFA: 
a. De provincie Flevoland ziet samenwerking tussen HFA en een collega-archiefdienst als Het 

Utrechts Archief (HUA), zoals beschreven in het beleidsplan, als onvermijdelijk om de ar-
chieven op een verantwoorde en professionele manier te beheren en te behouden conform 
hetgeen de Archiefwet voorschrijft. Gezien de beperkte schaalgrootte van HFA, de krappe 
formatie en de benodigde expertise voor alle taken die op een archiefdienst afkomen (zoals 
het e-depot), is een samenwerking met een college-archiefdienst onvermijdelijk. De Provin-
cie Flevoland vindt het noodzakelijk dat deze samenwerking wordt vastgelegd in afspraken 
met HUA en daarmee waarborgen geeft voor een verantwoorde en professionele manier van 
beheren.  

b. Het beleidsplan beschrijft de dienstverlening die HFA door HUA wil laten faciliteren, waar-
onder management en backoffice-taken (benoemd zijn de financiële en personeelsadmi-
nistratie, e-Depot en DTR-taken). De Provincie Flevoland vindt het noodzakelijk dat ten be-
hoeve van de aansturing van de gemeenschappelijke regeling er voldoende kennis en capa-
citeit beschikbaar is om deze aansturing en de facilitering van het bestuur op een volwaar-
dig niveau te realiseren. HFA dient in de organisatorische invulling van de functies, zoals 
benoemd in het Beleidsplan HFA 2017, deze waarborgen te realiseren.  

 
9. Kanttekeningen 

Geen kanttekeningen  
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

1. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 HFA    1973141      Ja 
2. Begroting 2017 HFA versie 12 oktober 2016 (Het Flevo-

lands Archief Begroting 2017 & toelichting op de be-
groting 2017) 

1986811 Ja 

3. Beleidsplan 2017 HFA versie 4 oktober 2016 (Het 
Flevolands Archief Beleidsplan 2017) 

1986812 Ja 
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