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Aanleiding:
Eind dit jaar zal het Algemeen Bestuur het nieuwe beleidsplan 2020-2023 vaststellen. Uitgangspunt
hierbij is dat de bijdrage per gemeente in ieder geval in 2020 niet, behoudens indexering, omhoog zal
gaan.
Er worden in het beleidsplan 2020-2023 een aantal werkzaamheden en projecten benoemd die geld
kosten. Deze zullen in uitvoeringsplannen nader worden uitgewerkt.
Twee belangrijke projecten zijn:
 De depots van het Westfries Archief beginnen langzamerhand vol te raken. Ondanks de
digitalisering zal er nog jarenlang aanvoer zijn van archiefstukken op papier die voor
permanente bewaring in aanmerking komen. Onderzocht zal worden wat voor maatregelen
hiervoor het best genomen kunnen worden. Te denken valt aan: het verrijdbaar maken van
stellingen, depotruimte aanbouwen, depotruimte elders huren of digitalisering ter vervanging
van de papieren originelen.
 Een omvangrijk en versnipperd bestand betreffen de bouwvergunningen vanaf 1900. In het
depot van het Westfries Archief staat naar schatting 350 strekkende meter aan
bouwvergunningen. Er is veel vraag naar deze stukken zowel door burgers als door de
gemeenten zelf. Door ze zodanig te digitaliseren dat de originelen vernietigd kunnen worden
kan zowel de raadpleegbaarheid voor ambtenaar en burger worden geoptimaliseerd als
depotruimte worden vrijgemaakt. Een winwin situatie.
De regels betreffende het instellen van een bestemmingsreserve zijn opgenomen in paragraaf 2.1.1
Reserves in de ‘Nota Reserves en voorzieningen d.d. 13 april 2015’ van het Westfries Archief
2.1.1 Reserves
Het instellen van reserves loopt via een besluit van het algemeen bestuur. Mutaties in de reserves
(onttrekkingen, stortingen en bestemming) verlopen altijd via de resultaatbestemming.
Resultaatbestemming kan bij de begroting, bij begrotingswijziging of bij de jaarrekening door het
algemeen bestuur worden besloten.
Met dit besluit wordt dit geregeld.
Inhoudelijk advies van DB aan AB
Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur een bestemmingsreserve in te stellen:
 Voor incidentele kosten voortvloeiende uit het beleidsplan 2020 – 2023



Digitalisering en het vervangen van de bouwvergunningen.

Definitie
Soort Reserve
Doel Reserve

Voeding Reserve

Omvang
Storting- en bestedingsplan

Omschrijving
Bestemmingsreserve
 Dekking voor uitvoering van incidentele kosten die
voortvloeien uit het beleidsplan 2020-2023
 Dekking voor het digitaliseren en het vervangen van
bouwvergunningen.
De storting van het resterende bedrag uit de reserve inrichten eDepot
wordt bij het besluit betreffende de resultaatbestemming
(jaarrekening) bepaald.
Jaarlijks kan worden besloten om het rekeningresultaat aan de
bestemmingsreserve toe te voegen.
Ter grootte van het restant bedrag uit de bestemmingsreserve
inrichten eDepot
Stortingen en onttrekkingen zullen plaats vinden door middel van het
besluit betreffende de resultaatbestemming of door middel van een
begrotingswijziging.

Gevolgen:
 Financiële gevolgen:
Stortingen en onttrekkingen zullen plaats vinden door middel van het besluit betreffende de
resultaatbestemming of door middel van een begrotingswijziging.


Juridische gevolgen:
Met dit besluit voldoet het Westfries Archief aan de rechtmatigheidsvereisten die worden
gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Nota Reserves en
Voorzieningen.

 Spelregels:
 De bestemmingsreserve heeft slechts tot doel de incidentele kosten voortvloeiend uit het
beleidsplan 2020-2023 en het digitaliseren en het vervangen van de bouwvergunningen te
dekken.
 De bestemmingsreserve wordt niet aangewend voor andere doeleinden.
 Het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden periodiek voorgelicht over voortgang van uitvoering
van de activiteiten die worden uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve.
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