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Samenvatting:
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2022 aangeboden aan de
deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid
om een zienswijze ten aanzien van deze Kadernota kenbaar te maken. Naar aanleiding van
eventueel ingekomen zienswijze van de verschillende deelnemers, wordt de begroting 2022 door
het BHIC opgesteld. Ook deze begroting zal aan de deelnemers worden aangeboden.
Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de Kadernota 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum en
afzien van het indienen van een zienswijze.
2. In de gemeentebegroting van 2022 de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC
met € 500,- te verhogen naar € 36.500.
Inleiding/probleemstelling:
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft het concept van de Kadernota 2022
aangeboden aan de 14 deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk (per 1 januari
2021 treedt de gemeente Haaren uit en de gemeente Boxtel toe). De gemeenteraad krijgt de
mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Eventuele
zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de Kadernota 2022 door het Algemeen
Bestuur van het BHIC. De begroting 2022 wordt door het BHIC opgesteld naar aanleiding van
eventueel ingekomen zienswijze van de verschillende deelnemers. Ook deze begroting zal aan de
deelnemers worden aangeboden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum.
Beoogd resultaat:
Het concept van de Kadernota geeft de gelegenheid te reageren op de voorgenomen koers en
ontwikkelingen van het BHIC.
Keuzemogelijkheden:
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Het concept van de Kadernota geeft de gelegenheid te reageren op de voorgenomen koers en
ontwikkelingen van het BHIC.
Argumenten:
Ontwikkelingen
Uitgangspunt is dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd. Bij de uitvoering van de
wettelijke taak zal in 2022, naast de reguliere activiteiten, het e-depot (de opslag van digitale
bestanden) verder ontwikkeld worden. Dit heeft geen gevolg voor de begroting. Deze kosten
worden daadwerkelijk in de begroting opgenomen als de individuele deelnemers zich definitief
aansluiten op het e-depot. Met het oog op deze kosten is bij het BHIC in 2016 al een
bestemmingsreserve e-depot gecreëerd.
Voorlopig indexeringspercentage 1,5%
De ruimte die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is
beperkt. Eventuele aanpassing van indexeringspercentages kan alleen worden doorgevoerd als
alle deelnemers, inclusief het Rijk, daar mee instemmen.
Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2020 was ten tijde van het opstellen van
de kadernota 2022 nog niet bekend. Met het oog op de verwachte loonontwikkeling in de nog af te
sluiten cao wordt voorlopig uitgegaan van een indexeringspercentage van 1,5%. Bij het opstellen
van de begroting 2022 is het indexeringspercentage van het Rijk over 2020 wel bekend. In de
begroting 2022 wordt dan ook rekening gehouden met het definitieve percentage zodat er geen
nacalculatie hoeft plaats te vinden.
Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel
Het BHIC is sinds 2019 zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en instandhouding van
de Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de
deelnemende gemeenten. Dit zorgt ervoor dat per saldo onze bijdrage iets lager wordt.
Het BHIC ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de instandhouding van de Citadel. De verwachting
is dat niet het volledige beschikbare budget nodig is voor onderhoud. Dit surplus mag niet terug
betaald worden aan de gemeenten bijvoorbeeld door een verlaging van de bijdrage. Het surplus
wordt in een bestemmingsreserve gestort en kan daarmee gebruikt worden voor o.a. digitalisering
en verbetering van de dienstverlening.
Financiële gevolgen en dekking:
In de gemeentebegroting van 2021 is voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC
een raming opgenomen van € 36.000. In het concept van de Kadernota 2022 van het BHIC wordt
de bijdrage van de gemeente Boekel op basis van het voorlopige indexeringspercentage van
1,5% geraamd op € 36.500. De extra bijdrage van € 500,- wordt verwerkt in de voorjaarsnota
2021 van de gemeente Boekel.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Uitvoering en evaluatie:
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BHIC kan bij hun uiteindelijke afweging,
rekening houden met de inbreng van de deelnemers. Vervolgens wordt de Kadernota door het
Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld.
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Voorstel:
1. In te stemmen met de Kadernota 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum en
afzien van het indienen van een zienswijze.
2. In de gemeentebegroting van 2022 de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC
met € 500,- te verhogen naar € 36.500.
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