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Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Streekarchief HEH

Inleiding
Het Streekarchief HEH is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Epe en Heerde
op basis van een Gemeenschappelijke regeling. Het streekarchief is sinds 2010 gehuisvest in het
gemeentehuis van Epe (eigen ingang). Hier bevinden zich de historische archieven van de drie
gemeenten en de studiezaal voor bezoekers.
Conform artikel 6 van de GR Streekarchief HEH heeft de gemeente Epe de jaarrekening 2021 en
begroting voor 2023 opgesteld.
Na het adviesrapport van DocFactory in 2020 is gestart met verdere uitwerking van het
aanbevelingen die in het rapport zijn benoemd voor het aansluiten op een e-depot. Dit heeft
geresulteerd in het Advies Toekomst Streekarchief EHH1, een plan voor het behoud van de
cultuurhistorische geschiedenis van onze gemeente en ook om kunnen te voldoen aan zowel de
wettelijke als de moderne eisen die worden gesteld aan een streekarchief. Hiervoor is een apart
voorstel gemaakt.
Het voorstel richt zich op het op stand houden van het Streekarchief in de huidige staat, in
afwachting van toekomstige ontwikkelingen.
Kernboodschap
Het aandeel van de gemeente Heerde voor 2021 bedroeg €37.462,- excl. BTW. In dit jaar is er door
middel van voorschotten € 39.331,- in rekening gebracht. Het verschil van €2.261,- wordt in
teruggestort.
De kosten voor het (onderzoek naar) verdere ontwikkeling van het Streekarchief en het aansluiten
bij een e-depot zijn opgenomen in de begrotingspost Streekarchief.
De begroting voor het streekarchief in de huidige vorm is in lijn met voorgaande jaren.
De begroting van Heerde voor 2023 is geraamd op €42.126,- (excl. BTW), zoals aangegeven in de
gemeenschappelijke begroting voor het Streekarchief, inclusief raming verhuur.
Het College wordt jaarlijks gevraagd akkoord te gaan met de begroting en de jaarrekening van het
Streekarchief.

Toekomst Streekarchief Epe, Hattem en Heerde, ontwikkeling e-Depot, dienstverlening en
verzwaring taken zijn reden voor een nieuwe koers”, maart 2022
1

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Voor de nieuwe ontwikkelingen is separaat een voorstel ingediend met daarin een eigen begroting.
Hierin wordt ook weergegeven op welke de wijze de omslag van archiefbeheer naar
informatiebeheer kan worden vormgegeven.

Bijlagen:
1. Jaarrekening 2021
2. Begroting 2023
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