Samenvatting van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten
Bij een stemming gaat het om een gewogen en gekwalificeerde meerderheid (meerderheid van gemeenten die een
meerderheid van het aantal inwoners in Westfriesland vertegenwoordigen).
De gemeenten Hoorn, Medemblik, Koggenland en Enkhuizen hebben een positieve zienswijze afgegeven op de
kadernota 2021. Daarmee is een gewogen en gekwalificeerde meerderheid positief.
Gemeente
Koggenland
Hoorn

Zienswijze
Positief
Positief

Opmerkingen / advies
Zienswijze ontvangen
het contact met andere Regionale
Historisch Centra’s – RHC’s - te intensiveren
voor meer samenwerking en uitwisseling

Medemblik

Positief

Een positieve zienswijze uit te brengen voor
de kadernota 2021.

Opmerking / Advies van DB
De contacten met andere RHCs in de
provincie zijn hecht.
Er worden intensief ervaringen
uitgewisseld t.a.v. ontwikkelen
eDepot.
Daarnaast hebben de diensten
afgesproken om, vooruitlopend op een
wijziging van de archiefwet, elkaar te
inspecteren t.a.v. het beheer van de
eigen archieven.

Een positieve zienswijze uit te brengen voor
het beleidsplan 2020-2023.
Het bestuur van het WFA te verzoeken om:
in het vervolg kengetallen (over
schuldquota, solvabiliteit en
exploitatieruimte) op te nemen in de
Kadernota, zoals ook wordt gedaan in de
begroting;
een overzicht op te nemen van de verdeling
van (de toename van) de gemeentelijke
bijdragen per deelnemer.

De mogelijkheden om hieraan te
voldoen worden besproken met de
controller van Hoorn die het WFA
ondersteunt.

Ter bespreking in de AB vergadering.

Drechterland

Positief

Aanvullende voorwaarde: in de begroting
2021 concrete voorstellen te doen voor een
taakstelling van 2.3%

Stede Broec

v.k.a.

De kadernota 2021 biedt een voldoende
basis voor het opstellen van een begroting
2021;

Deze zal worden toegevoegd aan de
volgende kadernota.

Het verzoek om de uitgaven en ambities bij
te stellen zodanig dat dit resulteert in een
verlaging van de gemeentelijke bijdrage
met hierbij de opdracht om hierover een
toelichting te geven bij de begroting 2021;

Ter bespreking in de AB vergadering.

Bij deze zienswijze aan te geven dat het
college van Stede Broec er nogmaals bij de
regietafel GR-en NHN op zal aandringen
geen indexatie door te voeren.

Ter bespreking in de AB vergadering.
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Enkhuizen

Positief

De GR op te dragen in de reguliere
rapportages inzichtelijk te maken hoe de
overhead van de GR is opgebouwd en deze
via een onderzoek te benchmarken.

De mogelijkheden om hieraan te
voldoen worden besproken met de
controller van Hoorn die het WFA
ondersteunt.

Een positieve zienswijze op de Kadernota
2021 af te geven gezien de diverse
ombuigingen in het (recente) verleden;
Opmeer

Negatief

Het WFA op te dragen om in de conceptbegroting 2021 rekening te houden met de
wens tot verlaging van de
deelnemersbijdrage met 5%, inclusief een
toelichting op de door het WFA gemaakte
keuzen en gevolgen daarvan, waarbij de
niet-wettelijke takende zoekrichting zijn
voor deze verlaging.

Ter bespreking in de AB vergadering.

Dirk Dekema, 4 maart 2020
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