
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.7 

 

 Doetinchem, 20 mei 2015 

 

 

Jaarrekening 2014 en Programmabegroting 2016  

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de Jaarrekening 2014 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers (ECAL). 

2. Kennisnemen van de concept-Programmabegroting 2016 van het ECAL. 

3. Ten aanzien van de concept-Programmabegroting 2016 van het ECAL als 

zienswijze indienen dat er geen opmerkingen zijn. 

 

Inleiding 

Op 26 juni 2014 hebt u ingestemd met de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 van het 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Deze is vervolgens door het algemeen 

bestuur van het ECAL vastgesteld. Onderdeel van die Meerjarenbegroting is het vastzetten van 

de gemeentelijke bijdragen voor de komende vier jaar (2015-2018). Deze gefixeerde prijs is 

gebaseerd op het aantal strekkende meter dat de gemeenten hebben overgedragen c.q. 

moeten overdragen aan het ECAL. De gemiddelde prijs van € 115,- is gecalculeerd voor één 

meter archief in beheer en is vastgelegd door het algemeen bestuur van het ECAL. 

 

Programmataken 

Het gehele programma heeft grotendeels betrekking op de uitvoering van de wettelijke taken 

die de acht gemeenten, aangesloten bij de Wgr Erfgoedcentrum, hebben op basis van de 

Archiefwet 1995. Dat betekent restauratie, conservering en in geordende staat brengen en 

houden van archieven en collecties. Door middel van studiezaal en website is de 

toegankelijkheid voor het grote publiek gewaarborgd. Een belangrijk nieuw project is de 

inrichting van een E-depot. De gemeente Doetinchem werkt mee in een proeftuin; in deze 

demo-omgeving wordt getest met verschillende processen om te komen tot vastgestelde 

standaarden, een bewaarstrategie en zicht op de kosten. Vanaf 2016 zullen hiervan de eerste 

resultaten zichtbaar zijn. 

Van de totale meterprijs is circa € 2,- gereserveerd voor de niet-wettelijke streekeigen taken, 

de voormalige Staring-taken. Hiermee wordt gewerkt aan het in stand houden en bevorderen 

van het cultureel erfgoed. Hieronder valt o.a. het uitgeven van het magazine Oer in 

samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel en het Regionaal Archief Zutphen. 

 

Financiën 

Voor de Jaarrekening 2014 geldt dat het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 

€ 79.916,-. 

Het overschot is in hoofdzaak behaald op het onderdeel archieftaken waar minder 

personeelskosten (vacature archiefinspecteur) en een hogere opbrengst aan detacheringen zijn 

behaald. Bovendien is er van de provincie Gelderland € 12.000,- meer ontvangen. Het jaar-

resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het ECAL. De reservepositie komt 

na verrekening van het resultaat in 2014 uit op een bedrag van € 102.851,-.  

De gemeentelijke bijdrage in 2015 bedraagt € 194.360,-. In de Doetinchemse 

meerjarenbegroting is in totaal € 199.220,- beschikbaar voor deze activiteit. 
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Zienswijze 

Conform de planning van het dagelijks bestuur van het ECAL zal de Programmabegroting 2016 

in de vergadering van het algemeen bestuur van het ECAL op 24 juni a.s. aan de orde komen. 

Wij stellen u voor als zienswijze in te dienen dat er geen opmerkingen over de begroting 2016 

zijn. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarrekening 2014 en 

Programmabegroting 2016 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers ; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2014 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

(ECAL). 

2. Kennis te nemen van de concept-Programmabegroting 2016 van het ECAL. 

3. Ten aanzien van de concept-Programmabegroting 2016 van het ECAL als zienswijze in te 

dienen dat er geen opmerkingen zijn. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


