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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2131951* 
 
Onderwerp 
Zienswijze programmabegroting 2018-2021 Het Flevolands Archief  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Een zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2018-2021 van 

Het Flevolands Archief 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past in de doelstelling van de Perspectiefnota 2016-2020 dat 
Batavialand wordt gerealiseerd, waardoor de bekendheid van de Flevolandse 
geschiedenis groeit en daarmee het draagvlak voor behoud en versterking van 
het Flevolandse culturele erfgoed. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 7 december 2016 (eDocs 1950814) hebben uw Staten ingestemd met de 
omvorming van gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land 
naar Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (HFA). Na akkoord 
van alle deelnemers is de omvorming met ingang van 1 juli 2017 een feit. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Conform de tekst van de gemeenschappelijke regeling worden Provinciale 
Staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen bij 
het dagelijks bestuur van HFA. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Niet van toepassing. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het dagelijks bestuur van HFA heeft de programmabegroting 2018-2021 op 27 
september 2017 aangeboden aan de deelnemers voor het indienen van een 
zienswijze. Dit betreft de eerste programmabegroting en financiële meerja-
renraming van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. 

 
7. Beoogd effect 

De activiteiten van Het Flevolands Archief dragen bij aan de adequate uit-
voering van de provinciale archiefwettelijke taken in samenwerking met an-
dere overheden. Met deze synergie kunnen kostenbesparingen worden gerea-
liseerd.  

 
8. Argumenten 

1.1.    De begroting is op hoofdlijnen 
In de afgelopen weken is er door HFA hard gewerkt aan het opstellen van de 
programmabegroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021.  
De activiteiten van HFA zijn op hoofdlijnen gepland. Een verdere uitwerking 
van deze activiteiten volgt in de loop van 2017 en begin 2018 bij de voorbe-
reiding van de programmabegroting 2019. 
De financiële begroting is gebaseerd op ervaringscijfers van 2016 en de werk-
begroting 2017. HFA is een halfjaar later gestart dan verwacht, per 1 juli 
2017. De boedelscheiding met Batavialand (NLE)  wordt niet voor oktober 
2017 verwacht. Daarom zijn de begrotingscijfers nog niet in detail uitge-
werkt. Om dezelfde reden is de meerjarenraming 2019-2021 beperkt tot een 
extrapolatie van de begroting van 2018. 
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1.2.    De planning is nog niet conform de tekst van de regeling 
Vanwege de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per  1 juli jongstleden heeft de aan-
bieding  en verwerking van de begroting 2018 niet het reguliere proces en tijdpad doorlopen. Bij 
de programmabegroting 2019 zal wel het correcte tijdpad en proces worden gevolgd, zoals be-
schreven in de tekst van de gemeenschappelijke regeling. 
 
1.3.    Vervolg 
Het dagelijks bestuur van HFA bundelt de ontvangen zienswijzen en legt deze voor aan het al-
gemeen bestuur van HFA. Na definitieve vaststelling van de begroting 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 uw Staten daarna uw zienswijze 
nog naar voren brengen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 
9. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 
 
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Aanbiedingsbrief Het Flevolands Archief programmabe-
groting 2018-2021 met verzoek om indienen zienswijze. 

2132535 
2132538 

Bijgevoegd 

Concept-zienswijze van PS aan het dagelijks bestuur van 
Het Flevolands Archief. 

2131865 Bijgevoegd 
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