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Te besluiten om: 
1. In de zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2020 van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren. 
2. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. 
 
Context 
De gemeente Doetinchem neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers (ECAL). Het ECAL voert de archiefwettelijke taken uit conform de 
bepalingen van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en Besluit 
informatiebeheer voor de aangesloten deelnemers. Op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling van het ECAL krijgt de gemeenteraad de 
gelegenheid een zienswijze ten aanzien van de conceptprogrammabegroting 2020 kenbaar te 
maken. 
 
Beoogd effect 
Het ECAL heeft twee duidelijke kerntaken: 

 Uitvoering van de wettelijke archieftaak. Deze archieftaak omvat het archiefbeheer van 
de deelnemende gemeenten (beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van 
archiefbescheiden). 

 Het in stand houden en onder de aandacht brengen van de regionale identiteit. 
 
Met het toezenden van de begroting voldoet het ECAL aan zijn plicht richting de deelnemende 
gemeenten. Hiermee wordt het gemeentebestuur in staat gesteld een zienswijze in te dienen. 
 
Argumenten 
1.1. Het ECAL voert de taken uit conform de gemaakte afspraken. 
De gemeentelijke bijdrage is voor vier jaar vastgezet (2019-2022, zie paragraaf financiën). Naast 
het uitvoeren van de wettelijke archieftaak en het in stand houden en onder de aandacht 
brengen van de regionale identiteit is het ECAL bezig met nieuwe ontwikkelingen en innovatie. 

 Er is veel aandacht voor het beheer van digitaal archief en de daarmee samenhangende 
ontwikkeling van het e-depot. Het ECAL is hier al lang mee bezig en is in Nederland koploper 
op dit terrein. 

 Het vestigen en verder verstevigen van de rol als kennis- en streektaalinstituut. Het ECAL is 
een bekend en veel gevraagd partner in het cultuurhistorische veld in de regio.  

 
Kanttekeningen 
1.1. De komende jaren moeten we de aandacht vestigen op de (financiële) ontwikkeling van het 
ECAL. 
Per saldo wordt over de gehele periode van de meerjarenbegroting een positief resultaat 
verwacht (zie paragraaf financiën). Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026 zal eind 2021 
een nieuwe meting worden gedaan van het aantal meter archief in beheer. Dan zal ook de 
stand van zaken met betrekking tot overdragen van digitaal archief en de eventuele financiële 
consequenties in kaart gebracht worden ten behoeve van berekening van bijdragen. 
 
  



Financiën 
1.1 Voor het jaar 2020 verwacht het ECAL een positief resultaat van € 24.676. 
 

 
 
 
 
 

 
De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een meterprijs van € 131,75 met betrekking tot het 
aantal meter archief in beheer. De gemeente Doetinchem heeft totaal ruim 1588,096 meter in 
beheer. Deze bijdrage blijft voor de begrotingsjaren 2019 tot en met 2022 gelijk, gebaseerd op 
de door de gemeenten opgegeven en geaccordeerde meters. Daarmee is de vaste bijdrage voor 
de jaren 2019 tot en met 2022 berekend op € 209.231,65 per jaar. In de meerjarenbegroting van 
de gemeente Doetinchem is het benodigde budget voorhanden. 
 
De baten van het ECAL komen voort uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, 
de niet-Wgr gemeenten, de provincie Gelderland, donateurs en giften. Ook zijn er inkomsten uit 
activiteiten als cursussen, lezingen en rondleidingen. In bijlage 2 in de conceptprogramma-
begroting is een uitgebreide uitsplitsing van kosten en opbrengsten te vinden. 
 
Vervolg 
Het besluit van uw raad wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het ECAL door 
het toesturen van het raadsbesluit. In de vergadering van het algemeen bestuur van het ECAL op 
26 juni 2019 wordt de conceptprogrammabegroting besproken. De zienswijzen van alle 
deelnemende gemeenten worden daarbij ingebracht. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief 
2. Conceptprogrammabegroting 2020 (onderdeel van meerjarenbegroting 2019-2022) van het 

ECAL. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

  
 

In euro’s 2019 2020 2021 2022 2019-2022 

Baten 1.647.382 1.648.451 1.639.203 1.640.438 6.575.475 

Lasten 1.590.600 1.623.775 1.660.103 1.695.659 6.570.137 

Saldo 56.782 24.676 -20.900 -55.221 5.338 


