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Vaststellen Kadernota 2021
-Aanbiedingsbrief kadernota 2021, dd. 12 december 2019.
-Samenvatting van ingekomen zienswijzen.

Voorstel:

Het dagelijks bestuur van het Westfries Archief stelt, op basis van de
binnengekomen zienswijzen, voor om:
1. De kadernota 2021 vast te stellen.
2. De Kadernota te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de
begroting 2021
3. De gemeenten middels een brief te informeren over dit besluit met
inachtneming van de nadere opmerkingen die in de vergadering van het
algemeen bestuur zijn gemaakt.

Toelichting:

Op de kadernota 2021 zijn door de gemeenten zienswijzen uitgebracht. Na weging
van de ingebrachte zienswijzen komt het Dagelijks Bestuur tot de conclusie dat een
gewogen en gekwalificeerde meerderheid een positieve zienswijze heeft gegeven.
Het vaststellen van de kadernota geeft het Westfries Archief de mogelijkheid om
het Beleidsplan ongewijzigd uit te voeren.
Hiermee kunnen belangrijke doelstellingen worden gerealiseerd. Zoals:
- Het verder inrichten en ontwikkelen van het eDepot waarmee digitaal
gevormde informatie voor de toekomst wordt veilig gesteld.
- Het realiseren van een educatief programma met als doel dat elke
Westfriese scholier minstens één keer in aanraking komt met het Westfries
Archief, ondersteunt de doelstellingen van het Pact van Westfriesland. Het
draagt bij aan het verstevigen van de Westfriese identiteit.
Middels een brief zullen de deelnemende gemeenten geïnformeerd worden over
dit besluit. In de brief zal aandacht besteed worden aan de verschillende nadere
opmerkingen die in de zienswijzen zijn gemaakt en besproken zijn in de
vergadering van het algemeen bestuur. (zie kolom vier van de samenvatting).
Voor de volledigheid is ook de aanbiedingsbrief va 12 december 2019 bijgevoegd.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief,
1. De kadernota 2021 vast te stellen.
2. De Kadernota te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de
begroting 2021
3. De gemeenten middels een brief te informeren over dit besluit met
inachtneming van de nadere opmerkingen die in de zienswijzen zijn
gemaakt.
De voorzitter,
M. Pijl

de secretaris,
D. Dekema
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