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De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2022: 296.969
Begroot in 2021: 286.906 Werkelijk  2021

Begroot in 2020:  294.418 Werkelijk 2020:  284.789

Advies:
Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2022.

Toelichting:
De bijdrage voor 2022 van het RAR bedraagt € 296.969. Dit is € 2.090 hoger dan onze huidige 

begroting van 2022. 

Voor het opstellen van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn zoals 

gebruikelijk de volgende uitgangspunten van de Kaderbrief Programmabegroting 2022 van de Regio 

Rivierenland gevolgd:

Een stijging van 3% per jaar over de formatie/salariskosten (inclusief pensioenlasten);

Een prijsstijging van de kosten budgetten van 1,4% per jaar;

De inwoneraantallen van het CBS per 1 januari 2021.

Het RAR hanteert op basis van de in 2008 aangetrokken financieringsmiddelen voor investeringen:

Een (gemiddeld) rentepercentage van 4,75%. 

Kantekening
Op 14 november 2020 heeft onze raad een motie aangenomen waarin de gemeenschappelijke 

regelingen in Rivierenland een taakstellende bezuiniging van minimaal 2% wordt opgelegd. Deze is 

niet meegenomen in de deze begroting. Daarnaast constateren we dat de werkelijke kosten van het 

RAR van de afgelopen jaren lager zijn dan begroot. Als dat zich voort blijf zetten dan zou nu de 

verwachting kunnen zijn dat bij de jaarrekening 2022 deze doelstelling gehaald word.

Inhoudelijk
Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

- Het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats



- Verlenen van diensten aan publiek en deelnemers

- Het houden van toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats 

overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers

Zijn alle  taken goed in de begroting opgenomen?

In hoofdstuk 1.1.1.1 van de begroting worden de beleidsdoelstellingen omschreven die ten grondslag 

liggen aan de begroting en zijn gebaseerd op de hierboven genoemde taken. De indeling van de 

beleidsdoelen sluit aan bij de taakgebieden van het RAR: Ontsluiting papieren erfgoed, digitale 

ontwikkeling, inspectie en dienstverlening.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2021?

De begroting 2022 is gebaseerd op het beleidsplan 2020-2022. In dit beleidsplan staat digitalisering 

centraal op de onderdelen: 

e-depot: de digitale duurzame opslagplaats van digitale archiefbescheiden van de deelnemende 

gemeenten

erfgoed: verandering van de aard van het erfgoed stelt extra eisen op het gebied van systemen, 

kennis en capaciteiten

externe dienstverlening: scanning on demand vergroot de toegankelijkheid van het culturele erfgoed 

aan onderzoekers en deelnemers

expertise: veranderende Europese wet- en regelgeving vraagt vergroting van de technische en 

juridische expertise

efficiëntie: vergroting van de efficiëntie in de bedrijfsvoering door inzet van een kwaliteitssysteem voor 

continue verbetering.

Zijn er belangrijke thema’s en ontwikkelingen?

Digitalisering en veranderende (Europese) wet en regelgeving vereisen een continue aanpassing van 

zowel de doelstellingen als de organisatie van het Regionaal Archief en haar deelnemers.

Financieel
Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

De gemeentelijke bijdrage stijgt de komende jaren. Op pagina 17 van de begroting RAR wordt dit 

verklaard zie afbeelding volgende pagina.



Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Op 14 november 2020 heeft onze raad een motie aangenomen waarin de gemeenschappelijke 

regelingen in Rivierenland een taakstellende bezuiniging van minimaal 2% wordt opgelegd. Deze 

motie is in het bestuur van Regio Rivierenland besproken en toegelicht. De motie is niet in alle 

gemeenten van Rivierenland overgenomen en is daarom niet in de begroting Regio Rivierenland RAR 

2022 verwerkt.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico’s?

Ja, uit de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing blz, 21 begroting 2022 RAR blijkt dat 

de weerstandsratio voor 2022 1,55 is. Dit is ruim boeven de norm van 1.0.  



Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting voldoet aan de voorschriften en is qua opbouw, vormgeving en inhoud duidelijk. 


