
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.6 

 

 Doetinchem, 26 mei 2016 

 

 

Zienswijze Programmabegroting 2017 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

 

 

Te besluiten om: 

1. In de zienswijze op de concept-Programmabegroting 2017 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. U kunt zich als gemeenteraad 

uitspreken via een zienswijze. 

 

Beoogd effect 

Het ECAL in staat te stellen tot het uitvoeren van haar wettelijke en niet-wettelijke taken. 

 

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 concept-Programmabegroting 2017 maakt deel uit van de Meerjarenbegroting 2015-2018 zoals 

deze in 2014 is vastgesteld door het AB. 

 

1.2 Meerjarenbegroting tot 2018 

Op 26 juni 2014 hebt u ingestemd met de Meerjarenbegroting 2015-2018 van het ECAL. Onderdeel 

van die Meerjarenbegroting is het vastzetten van de gemeentelijke bijdragen voor de vier jaar (2015 

t/m 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. 

 

1.3 Wettelijk bepaald werkprogramma 

Het werkprogramma van het ECAL heeft grotendeels betrekking op de uitvoering van de wettelijke 

taken die de acht gemeenten aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling (Wgr Erfgoedcentrum) 

kennen 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. 

 

1.4 Nieuw belangrijk project 

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. Begin 2017 zal dit project zijn 

afgerond. 

 

1.5 Middelen beschikbaar 

Voor 2017 vraagt het ECAL een gemeentelijke bijdrage van € 194.360,-. Binnen de 

gemeentebegroting 2017 zijn de middelen beschikbaar. 
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Kanttekeningen 

1.1 Vaste meterprijs 

De bijdragen van de acht Wgr-gemeenten is gebaseerd op het aantal meters dat deze gemeenten 

hebben overgedragen aan het ECAL. Deze bijdrage is voor vier jaar (2015-2018) vastgezet op de 

gemiddelde prijs van € 115,- per meter archief. Voor de nieuwe Meerjarenbegroting 2019-2022 zal 

eind 2017 een nieuwe meting worden gedaan ten behoeve van de bijdrage. 

 

1.2 Niet-wettelijke bijdrage 

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

de voormalige taken van het Staring Instituut. 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.  

 

Vervolg 

De gemeentelijke zienswijze wordt verstuurd nadat de gemeenteraad van Doetinchem zich hierover 

heeft uitgesproken. 

 

Bijlage 

Concept-Programmabegroting ECAL 2017 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over zienswijze Programmabegroting 2017 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

in de zienswijze op de concept-Programmabegroting 2017 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers geen wensen en bedenkingen te formuleren. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 2 juni 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


