Gemeenschappelijke Regeling

Westfries Archief

Onderdeel

Jaarrekening 2017

Voorstel zienswijze raad
Wij adviseren een positieve zienswijze af te geven op de voorgestelde resultaatbestemming van de
Jaarrekening 2017.
Resultaatbestemming
in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming t.w. het negatieve rekeningresultaat van E
105.000 te onttrekken uit de reserve Uitvoeren Beleidsplan Proactief Archief.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen
1. Het WFA ontwikkelt samen met en ten behoeve van de aangesloten overheden een gedragen visie
op en bijbehorende instrumenten voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van
digitale archieven.
2. Het WFA voert een toezichts- en adviesprogramma uit dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte
van de aangesloten overheden.
3. HEt WFA realiseert optimale digitale toegankelijkheid van zijn collectie
4. Het WFA ontwikkelt en levert producten en diensten die aansluiten bij de behoeften en
kwaliteitseisen van overheden, burgers en erfgoedinstellingen.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik
1. Er is een vervolgstap gemaakt in het project e-depot, waarin gemeente Medemblik tijdelijk als
leer- en proeftuin is ingericht. De resultaten zijn verwerkt in het op te stellen plan van eisen voor
de aanbesteding van het e-depot.
2. De archiefinspectie heeft gemeente Medemblik op basis van het horizontaal toezicht "adequaat"
bevonden.

Bevindingen
Er is op een plezierige manier samengewerkt aan het project e-depot. Tijdens de samenwerking is
in Medemblik een "leer- en proeftuin" ingericht. De bevindingen zijn verwerkt in het plan van eisen
voor het aanbestedingsdocument.

Financiën
Op de programmarekening is een tekort op de exploitatie geweest van E 104.000. In de begroting
2017 na najaarsbijtelling is uitgegaan van een tekort op de exploitatie van bijna E 118.000. Dit
tekort was geraamd in verband met de structurele en incidentele kosten voor uitvoering van het
beleidsplan Proactief Archief en de voorbereidingen voor de inrichting van een e-depot bij het
Westfries Archief. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om in 2017 de deelnemersbijdrage van de
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deelnemers in de gemeenschappelijke regeling nog niet te verhogen en het tekort te dekken uit de
reserves. De uitvoering van deze beide plannen is in 2017 nagenoeg conform planning gegaan.

Risico’s
Beleidsmatig
1. Diefstal (risico laag)
2. Storingen in de klimaatbeheersing (risico hoog)
3. Onvoldoende kwaliteit op het gebied van authenticiteit, betrouwbaarheid of duurzame toegang
van digitale archieven (risico middel)
Financieel
Om de financiering van het e-depot te dekken, ligt er inmiddels een voorstel om de bijdrage per
inwoner te verhogen begroting 2019. Niet verhogen van de deelnemersbijdrage zorgt voor stagnatie
ontwikkeling e-depot (risico hoog)
Het weerstandsvermogen is E 49.000 (risico laag).
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