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bestuurlijke zaken en middelen d.d. 30 augustus 2016

de Raad

d.d. 13 september 2016

Onderwerp:
Begroting 2017 GR Streekarchief VPR ongewijzigd laten

Samenvatting
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten en
Rozenburg stelt de raden van de deelnemende gemeenten en waterschap in kennis van hun
besluit om de vastgestelde begroting 2017 niet aan te passen.
Bij het aanbieden van deze begroting eerder dit jaar was dit nog als mogelijkheid meegegeven
indien er tijdig uitsluitsel (besluitvorming) zou zijn omtrent de toekomst van het streekarchief en
de daarmee samenhangende financiële gevolgen. Dit is niet het geval en daar ook het
Waterschap Hollandse Delta in 2017 nog deel uitmaakt van de GR en de uittreedvergoedingen
van zowel het WSHD en de gemeente Rozenburg/Rotterdam de begroting 2017 niet veranderen
is besloten deze ongewijzigd te laten.

Gevraagde beslissing commissie:
Kennis nemen van het besluit van het AB van het Streekarchief VPR en de raad middels de
ingekomen stukken adviseren dit eveneens te doen.

Gevraagde beslissing Raad:
Voor kennisgeving aannemen (middels de ingekomen stukken).

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Begroting 2017 GR Streekarchief VPR ongewijzigd laten

1.

Inleiding

Bij brief van 13 juli 2016 stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg de raden van de deelnemende gemeenten
alsmede de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta in kennis van hun
besluit om de eerder vastgestelde begroting voor 2017 niet aan te passen.
Uw raad heeft in uw vergadering van 10 mei jl. ingestemd met deze begroting en daarbij
in de zienswijze aangegeven dat indien daartoe aanleiding is een gewijzigde begroting
tegemoet gezien wordt.

2.

Beoogd effect

Het ongewijzigd laten van de eerder vastgestelde begroting voor 2017.

3.

Argumenten

Bij het aanbieden van de begroting 2017 eerder dit jaar was nog als mogelijkheid
aangegeven dat indien er tijdig uitsluitsel (besluitvorming) zou zijn omtrent de toekomst
van het streekarchief en de daarmee samenhangende financiële gevolgen, een gewijzigde
begroting aangeboden zou worden. Er is echter nog geen duidelijkheid omtrent de
toekomst van het Streekarchief. Verder maakt het Waterschap Hollandse Delta in 2017
nog deel uit van de GR en hebben de uittredingsvergoedingen van zowel het WSHD (per 1
januari 2018) en de gemeente Rozenburg/Rotterdam (per 1 januari 2015) geen invloed op
de genoemde begroting. Redenen voor het AB om de begroting 2017 ongewijzigd te laten.

4.

Draagvlak en risico’s

N.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering

De vastgestelde begroting 2017 van de GR Streekarchief VPR dient vóór 1 augustus 2016
te zijn verzonden aan de provincie. Door een wijzigingstraject in te gaan zou een tijdige
indiening van de begroting niet meer haalbaar zijn.

6.

Communicatie

Het algemeen bestuur van het Streekarchief laat nog weten dat zodra er meer
duidelijkheid is over de invulling van de toekomstvisie van het Streekarchief, uw raad
hierover nader zal worden geïnformeerd.

7.

Organisatorische en/of personele aspecten

N.v.t.
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8.

Juridische aspecten

N.v.t.

9.

Kosten, baten en dekking

N.v.t.

Bijlage(n):




Brief d.d. 13-07-2016 van AB Streekarchief VPR

bijlagen meezenden
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