
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.5 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Programmabegroting Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers 2018 
 
 
Te besluiten om: 
1. In de zienswijze op de concept-Programmabegroting 2018 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers geen wensen en bedenkingen te formuleren.  
 
 
Context 
Het vaststellen van de Programmabegroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
(ECAL) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur (AB) van het ECAL. De gemeenteraad dient 
op de concept-Programmabegroting 2018 een zienswijze in te dienen.  
 
Beoogd effect 
Het ECAL in staat stellen haar wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren. 
 
Argumenten 
1.1. Gemeenschappelijke regeling 
De wettelijke taak van het ECAL is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (Wgr) zoals 
vastgesteld op 1 juli 2011 door het AB. De Programmabegroting 2018 maakt deel uit van de 
Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 zoals deze op 26 juni 2014 is vastgesteld door het AB. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Aanpassing meterprijs 
In 2014 is de meterprijs vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2018. Deze prijs is gefixeerd voor 
deze periode van vier jaar. Medio 2017 zal deze opnieuw worden gecalculeerd. Hierin zullen de 
resultaten van de afronding van het E-depot worden meegenomen. 
 
Financiën 
De bijdragen van de acht Wgr-gemeenten zijn vastgesteld in 2014 binnen het kader van de 
Meerjarenbegroting 2015-2018. Onderdeel daarvan is het vastzetten van de gemeentelijke 
bijdragen voor die periode. De gemiddelde prijs voor het beheer van één meter strekkend 
archief is gecalculeerd op € 115,-. Hiermee is in de gemeentelijke meerjarenbegroting rekening 
gehouden. Financiële mee- of tegenvallers worden gemeld bij de jaarrekening van het ECAL. 
 
Vervolg 
Het algemeen bestuur van het ECAL zal op 28 juni de Programmabegroting 2018 vaststellen en 
voor 1 juli indienen bij de provincie Gelderland.  
 
Bijlagen 
1. Concept-Programmabegroting ECAL 2018; 
2. Concept-Zienswijze. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Programmabegroting ECAL 2018; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
in de zienswijze op de concept-Programmabegroting 2018 van het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers geen wensen en bedenkingen te formuleren.  
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


