Kadernota 2020 - Westfries Archief

Voorstel zienswijze raad
Een positieve zienswijze af te geven voor de kadernota 2020. Een nieuwe beleidsplan is in
ontwikkeling. We gaan er vooralsnog van uit dat er geen financiële consequenties zijn. Als die er
wel zijn, verwachten we dat deze in de begroting 2020 onderbouwd zijn opgenomen.
1. Visie en ontwikkeling
1. Het Westfries Archief ontwikkelt een door de aangesloten gemeenten gedragen visie op
duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitale archieven.
2. Het Westfries Archief geeft inhoud en uitvoering aan een toezichts- en adviesprogramma dat
voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de aangesloten gemeenten.
3. Het Westfries Archief realiseert optimale digitale toegankelijkheid van zijn collectie.
4. Het Westfries Archief ontwikkelt en levert producten en diensten die aansluiten bij de
behoeften en kwaliteitseisen van overheden, burgers en erfgoedinstellingen.
2. Actualisering financieel perspectief

a. Autonome ontwikkelingen
- Inhoudelijk
De belangrijkste ontwikkeling is dat het e-depot in de eerste maanden van 2019 zal worden
geïmplementeerd waarna de gemeenten gefaseerd zullen gaan aansluiten.
Verder wil het Westfries Archief de collectie verder digitaliseren en online beschikbaar stellen en
datasets beschikbaar stellen als "open data".
Daarnaast ontwikkelt het Westfries Archief educatief beleid om jongeren meer te betrekken.

- Financieel
In de kadernota 2020 is de indexatie van lonen en prijzen conform de regionale richtlijn verwerkt.

b. Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen
- Inhoudelijk
In de kadernota 2020 is geen nieuw beleid opgenomen.
Er wordt een beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. Hierin zal de huidige beleidslijn worden
bestendigd en doorontwikkeld.
De aanpak om tot een beleidsplan te komen is in december 2018 besproken in het Algemeen
Bestuur.

- Financieel
We gaan er vooralsnog van uit dat er geen financiële consequenties volgen uit het nieuwe
beleidsplan.
3. Uitgangspunten
Het gehanteerde loon-prijsindexatie cijfer van 2,84% is conform de regionale richtlijnen.
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4. Financiële consequenties
a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen
Ten opzichte van de bijdrage 2019 stijgt de totale gemeentelijke bijdrage voor 2020 met € 47.485,-.
Deze stijging wordt veroorzaakt door de loon- en prijsindexatie 2020.
Voor Medemblik betekent dit een extra bijdrage van ca € 14.000,-.
Eventuele financiële consequenties van het nieuwe beleidsplan zijn hierin niet verwerkt.
b. Kengetallen
De kadernota bevat geen informatie over kengetallen.
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