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Aan het bestuur van het Waterland Archief
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1441 ZN PURMEREND

Onderwerp:

zienswijze ontwerpbegroting 2020 Waterlands Archief

Geacht bestuur,
Onlangs stuurde u de jaarrekening WA 2018 ter informatie en de ontwerp-begroting 2020 van het
Waterlands Archief naar onze raad met het verzoek een zienswijze te geven. De stukken zijn behandeld in
onze vergadering van 5 en 19 september 2019.
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geven wij hieronder onze zienswijze.
Zienswijze raad gemeente Waterland op de ontwerpbegroting
Wij constateren dat de programmabegroting 2020 Waterlands Archief een voortzetting is van het
bestaande beleid voor wat betreft de door ons overgedragen wettelijke taken aan het Waterlands Archief en
dat de (gewenste) focus hierbij ligt op het e-depot en de vervanging van de fysieke bouwvergunningen.
Een tweetal punten willen wij u meegeven.
Bij de ontwerp-begroting 2020 ontbreekt een toelichting, waarin wijzigingen worden gemotiveerd ten
opzichte van de voorgaande begroting (verhogingen en verlagingen van posten) Graag zien we dit in de
volgende begroting opgenomen.
We constateren, net als voorgaand jaar, dat de begrotingscyclus voor wat betreft aanleveringstermijnen niet
in overeenstemming is met art. 35 van de Wgr. Wij dringen erop aan dat u de eerstvolgende begroting
aanlevert conform de termijnen gesteld in de Wgr.
Conclusie
Met inachtneming van onze zienswijze stemmen wij in met de bovengenoemde ontwerp-programmabegroting 2020 van het Waterlands Archief.
Tot slot
Wij verzoeken u onze zienswijze op de begroting mee te nemen bij de behandeling van dit onderwerp in
uw bestuur.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op (geen datum invullen)
De raad voornoemd,

drs. E.B. Hörchner
griffier

L.M.B.C. Kroon
voorzitter
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