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Geacht bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland, 
 
In april 2022 ontvingen wij van u de concept jaarrekening 2021 en de concept begroting 
2023. Via deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar op de concept jaarrekening 2021 en 
de concept begroting 2023. 
 
De concept jaarrekening 2021 laat een positief saldo zien van € 122.291,--. De gemeente 
Buren kan zich vinden in de verdeelsleutel van het positieve resultaat. Een deel hiervan 
wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Wij stemmen in met het beschikbaar 
stellen van € 6.629,-- uit het positief saldo aan de gemeente Buren. Wij kunnen dan ook een 
positieve zienswijze uitbrengen op de concept jaarrekening 2021. 
 
De concept begroting 2023 is opgesteld in lijn met de kaderbrief die wij eerder van u 
ontvingen. In de kaderbrief en in de toelichting op de concept begroting maakt u een 
verwijzing naar een mogelijk toekomstige claim op de gelden die de gemeente Buren 
ontvangt in het kader van de invoering van de Wet Open Overheid (WOO). Wij willen een 
kanttekening maken t.a.v. deze aankondiging. De gelden die de gemeente Buren ontvangt 
zijn voor een groot deel noodzakelijk voor de implementatie van de WOO in onze eigen 
organisatie. Onder voorbehoud van deze kanttekening kunnen wij een positieve zienswijze 
uitbrengen op de concept begroting 2023. 
 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Buren, 
de secretaris,                                           de burgemeester, 
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M. van Dalen MSc                                   J.P.M. Meijers 
 
 
 


