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Raadsvoorstel     Zaaknr.: Z/21/075773/RAAD/21/02871 
   
Raadsvergadering d.d. : 10 juni 2021 

Agendapunt :           

Portefeuillehouder : Wethouder Klein  

Inlichtingen bij : Griffie 

Telefoonnr.  : 14 0488 

E-mailadres  : griffie@nederbetuwe.nl 
 
 
Onderwerp:  
Begroting 2022  en meerjarenraming 2023 – 2025 Regionaal Archief Rivierenland (RAR)     
 
 
 
Voorgesteld besluit 
U wordt voorgesteld:  
1. De bijgevoegde zienswijze over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van het RAR vast te 

stellen, waarin de raad instemt met de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van het RAR. 
 
2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan het 

RAR en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de gemeentelijke 
meerjarenraming vanaf 2022.  

 
 
Samenvatting voorstel:  
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2022 en de 
meerjarenraming 2023-2025 van het RAR. Het algemeen bestuur van het RAR weegt die zienswijze mee bij de 
vaststelling van de begroting 2022 van het RAR. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage 
tot gevolg, die gedekt kan worden uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting. Wij stellen u 
voor een zienswijze in te dienen waarin u instemt met de begroting waarvan de verhoging een gevolg is van 
prijsindexeringen.  
 
 
Inleiding: 
Het Regionaal Archief heeft tot doel het binnen het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal 
kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis en vervult daartoe de 
volgende taken: 
a) de zorg voor en het beheren van de in de archiefwerkplaats berustende archiefbescheiden van de 
deelnemers; 
b) het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn 
overgebracht;  
 
Op 31 maart 2021 heeft het dagelijks bestuur van het RAR de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-
2025 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen 
daarop kenbaar te maken. Het algemeen bestuur, waarvan wethouder Klein lid is, vergadert op 7 juli 2021 over 
deze begroting en meerjarenraming en de ingediende zienswijzen.  
 
Beoogd effect: 
Een adequate, doelmatige en financieel stabiele regionale samenwerking op het gebied van archiefbeheer 
waarin de raad tevoren zijn invloed op de begroting van het RAR kan uitoefenen door het uitbrengen van een 
zienswijze. 
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Argumenten: 
2.1 De begroting 2022 van het RAR is opgesteld binnen de daarvoor gestelde kaders en geeft geen aanleiding 

tot het maken van opmerkingen. 
2.2 De gemeentelijke bijdrage aan het RAR stijgt in 2022 van 260.290 naar 270.977 

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de prijsindexeringen die voortvloeien uit landelijke afspraken.  
 

 
Kanttekeningen: 
Niet van toepassing 
 
Financiën: 
De financiële consequenties zijn als volgt. Er is een structureel budget van € 260.290 wat opgehoogd dient te 
worden naar € 270.977. De ophoging betreft hoofdzakelijk indexeringen en zodoende wordt de stijging in de 
bijgevoegde begrotingswijziging ten laste gebracht van de stelpost prijsstijging 2022. Het financiële effect op de 
financiële positie is zodoende budgettair neutraal. 
 
Communicatie: 
Het RAR ontvangt een brief van de gemeente Neder-Betuwe waarin de zienswijze van de raad is opgenomen. 
 
Vervolgstappen: 
Het algemeen bestuur is voornemens de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen in 
zijn vergadering van 7 juli 2021. De aanpassing op de bijdrage zal structureel verwerkt worden na vaststelling 
van de begroting. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,  
de secretaris, 
 
 
 
mr. G.S. Stam 

de burgemeester, 
 
 
 
A.J. Kottelenberg 

 
Bijlagen: 

1. Aanbiedingsbrief begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 RAR 
2. Begroting 2021 en meerjarenraming 2023-2025 RAR  
3. Concept zienswijze 
4. Begrotingswijziging 
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Raadsbesluit    Zaaknr.: Z/21/75773/raad/21/2871 
 
  
 
De raad van de gemeente Neder-Betuwe; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;  
 
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief Rivierenland en artikel 34 
en 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;  
 
overwegende dat het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, mede aan de hand van de 
zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden, uiteindelijk de begroting vaststelt;  
 
 
B E S L U I T: 
 
1. de bijgevoegde zienswijze over de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van het RAR vast 

te stellen, waarin de raad instemt met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, dat 
Neder-Betuwe 

 
2. De bijgaande begrotingswijziging vast te stellen, waarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage 

aan het RAR en de dekking daarvan uit de stelpost prijsstijgingen verwerkt worden in de 
gemeentelijke meerjarenraming vanaf 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juni 2021 
de griffier, 
 
 
 
E. van der Neut 

de voorzitter, 
 
 
 
A.J. Kottelenberg 

 
 


