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De gemeentelijke financiële bijdrage
Begroot in 2020:  294.418 Werkelijk 2020:  284.789

Begroot in 2019:  269.013 Werkelijk 2019:  273.524

Begroot in 2018:  266.275 Werkelijk 2018:  268.097

Advies:
Een  positieve reactie uit te brengen op de jaarrekening 2020 met betrekking tot de balans en 

toelichting.

Toelichting:
Er is een positief resultaat 2020 van groot € 116.877. Naast een aantal toevoegingen aan de reserves 

bedrijfsvoering, bedrijfsvoering/digitalisering, wordt er per inwoner 0,18 terugbetaald aan de 

deelnemende gemeenten. Hierdoor ontvangen wij nog € 4.745 terug van het RAR.

Inhoudelijk
Waren er voor 2020 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de 

gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

Om het beleid te kunnen opstellen en uitvoeren is de organisatie van het Regionaal Archief

Rivierenland ingedeeld in de volgende taakgebieden:

1. Ontsluiting papieren erfgoed

Er is in 2020 archiefmateriaal herverpakt gerestaureerd en geïndexeerd, daarnaast zijn er 

meer dan 16.500 bouwvergunningen ontsloten

2. Digitale ontwikkeling

Er zijn in 2020 twee Bommelerwaardse gemeenten geïmplementeerd met het e-depot.

Er is begonnen met een coronacolllectie, die het beeld geeft van de Rivierenlandse 

gemeenschap.  

Ook zijn er 300.000 opnamen gemaakt van alle bouwdossiers

3. Inspectie

Ondanks Corona is er zijn er veel speerpunten en prioriteiten in 2020 behaald.

4. Dienstverlening

Door Corona is dit in 2020 voornamelijk digitaal gegaan.



Wat is de stand van zaken van de doelstellingen? 

Het Regionaal Archief heeft in 2019 een e-depot in gebruik genomen en dit is als eerste e-depot in 

Nederland d.m.v. een audit gecertificeerd. De komende jaren zullen de deelnemende gemeenten hun 

digitale archiefbestanden overbrengen naar dit e-depot. De digitale dienstverlening via de website is 

uitgebreid. Meer collecties zijn digitaal beschikbaar. 

Wat goed is dat dat het RAR in 2020 gestart is met een “Proef digitaliseren op verzoek”

Dit houd dat in dat iedereen via de site van RAR op verzoek, gratis archiefstukken digitaliseren (S-o-D 

of Scanning on Demand). Als een opvraag via de gemeente/Omgevingsdienst dan worden er kosten 

(leges) in rekening gebracht.  

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2020?

Verdere implementatie en certificering van het e-depot. En de voortgang van de gratis service voor het 

opvragen van dossier.

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling 

in 2020.

Het RAR vervult haar taken conform de geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Financieel
Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijke hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

De werkelijke bijdrage is ruim € 7.400 lager, maar op het voorstel is om het positieve resultaat over 

20202 van € € 116.877gedeeltelijk terug te storten naar de gemeenten. Voor onze gemeente betekent 

dit een teruggave van € 4.745. Per saldo in de gemeentelijke bijdrage over 2020 dus lager dan 

begroot.

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Niet van toepassing.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico’s?

In de jaarrekening 2020 is een paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” opgenomen.

Op dit moment is het weerstandsvermogen 1,81. Dit is goed te noemen, de minimale norm is 1.

Algemene financiële indruk van de jaarrekening.

De opzet van de jaarrekening 2020 is afgestemd op de begrotingsvoorschriften.

De jaarrekening 2020is gecontroleerd door een externe accountant. Deze accountant zal voor zowel 

de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel geven.


