Aan de raad

AGENDAPUNT 8.4.a
Doetinchem, 18 juni 2014

Jaarrekening 2013 Erfgoedcentrum ECAL
ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014
Voorstel:
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2013 en programmaverantwoording 2013 van
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Inleiding
Op 1 juli 2011 ging het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) van start met de
inwerkingtreding van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Over de fusie en de gezamenlijke
huisvesting van Streekarchivariaat en Staring Instituut in ’t Brewinc heeft u op 26 mei 2011 besloten.
De gemeente Doetinchem is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van het ECAL. U neemt
kennis van de jaarrekening 2013; het Algemeen Bestuur van het ECAL de jaarrekening vast.
Jaarverslag
Uit de programmaverantwoording blijkt dat de relatieve rust enigszins is teruggekeerd. Na de
zoektocht in de eerste anderhalf jaar, de verhuizing en de integratie van personeel en financiën kon
er in 2013 verder gewerkt worden aan de positionering en profilering van het Erfgoedcentrum als
kennis- en informatiecentrum voor de cultuurhistorie in Achterhoek en Liemers.
In 2013 zijn kengetallen verzameld over alle aspecten van gebruik en beheer waar het ECAL mee te
maken heeft. Het is te zien als 0-meting: duidelijk is waaraan gewerkt moet worden om het beheer
goed op orde te krijgen.
De website behoorde tot de vijf genomineerden voor de Geschiedenis-on-line prijs; een prijs voor
websites van archiefdiensten. Daarnaast is het gebruik van de in de beheer zijnde archieven en
collecties gestimuleerd door rondleidingen, lezingen, ontvangsten voor scholen, cursussen, open
dagen en tentoonstellingen.
Het ECAL werkt nauw samen met de archiefdienst van het Waterschap Rijn en IJssel, het
Streekarchivariaat Liemers en Doesburg en het Regionaal Archief Zutphen. De samenwerking met de
medegebruikers van ’t Brewinc heeft geleid tot concrete gezamenlijke activiteiten. Daarnaast is er op
lokaal niveau een veelheid aan contacten met historische en oudheidkundige verenigingen in de regio.
Jaarrekening
De wettelijke bijdrage heeft u vastgesteld op grond van de begroting 2013 van het ECAL (25 oktober
2012). Er vindt geen naheffing bij de deelnemende gemeenten plaats omdat met het positief resultaat
over 2013 het negatief eigen vermogen wordt aangezuiverd.
Voor de niet-wettelijke taken (de taken van het voormalige Staring Instituut) is voor 2013 een
subsidieverzoek ingediend van € 47.987,-. De subsidieverlening voor deze zgn. streekeigen taken is
een bevoegdheid van het college. De voorlopige subsidie is conform het ombuigingsbesluit in de
Voorjaarsnota 2011 vastgesteld op € 37.354,-. U heeft hiervan op 25 oktober 2012 kennis genomen.
Financiën
Bij de jaarstukken is een goedkeurende verklaring van Deloitte Accountants opgenomen. Er is
weliswaar minder subsidie van gemeenten en provincie ontvangen maar de programma’s archieftaken
en streekeigen taken sluiten in totaal af met een positief resultaat van € 36.089,- in 2013.
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Vervolgens is hiermee een bedrag van € 13.154,- verrekend waardoor het negatief eigen vermogen
uit het voorgaande jaar kon worden aangezuiverd, conform de gemeenschappelijke regeling.
Door de toevoeging van het afgeroomd positief resultaat over 2013 aan de algemene reserve van het
ECAL komt deze per 31 december 2013 op € 22.935,-.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarrekening 2013 Erfgoedcentrum ECAL;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 en de programmaverantwoording 2013 van het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014,

, griffier

, voorzitter

