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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bied ik u de beantwoording aan van een vraag van de heer BoUe van 
het CD A over de begroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Groninger 
Archieven, gesteld in de vergadering van de raadscommissie Financien en 
Veiligheid van 4 maart. 

Hoe kan het dat er niet tijdig in overleg is getreden met Nationaal Archief en 
daarmee niet voldaan is aan de voorwaarden van de GR, en dat er niet tijdig 
in overleg is getreden met de Groninger Archieven om de indexering afte 
schajfen/speelt risico afschajfing indexering ook bij andere partijen? 

Het antwoord op deze vraag is in 3 delen gespHtst. 

Overleg met Nationaal Archief over de bezuiniging 
De gemeenteraad van Groningen heeft bij de behandeling van de begroting 
2014 besloten om de gemeentelijke bijdrage aan de Groninger Archieven met 
ingang van 2015 te korten met 100.000 euro. 
Helaas is te laat gerealiseerd dat een wijziging in de te verstrekken bijdrage 
alleen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de raad van 
Groningen in gezamenlijkheid kan worden gewijzigd. 
De bezuiniging is wel ambtelijk en bestuurlijk gecommuniceerd met de 
Groninger Archieven en ook mondeling gemeld in het bestuur van de 
Groninger Archieven. De vertegenwoordigers van het Rijk en de Groninger 
Archieven waren dus geinformeerd, maar niet op de voorgeschreven en 
geeigende manier. Over de voorgenomen bezuiniging is ook niet vooraf 
overleg gevoerd met het Nationaal Archief. 



Bladzijde 2 Gemeente 
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Na overleg door de gemeente met het Nationaal Archief en de Groninger 
Archieven is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage in 2015 alsnog met 
50.000 euro wordt verlaagd. In de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat 
een verdere bezuiniging voor 2015 onbespreekbaar was. 

Indexering gemeentelijke bijdrage 
De gemeentelijke bijdrage wordt voor de Groninger Archieven jaarlijks 
geindexeerd voor de gestegen lonen en prijzen. Daarover zijn in het verleden 
afspraken gemaakt met de Groninger Archieven. 
Aangezien er reeds een bezuiniging was ingeboekt om de gemeentelijke 
bijdrage te korten met 100.000 euro en er geldende afspraken over de 
indexering van de bijdrage bestonden, was afschaffing van de indexering van 
de bijdrage op dat moment niet haalbaar. 

Indexering bij andere partijen 
Navraag bij de Groninger Archieven leert dat voor zover bekend er geen 
sprake is van afschaffing van de indexering van de bijdrage van het Rijk als 
partner in de Gemeenschappelijke Regeling Groninger Archieven. 
De provincie Groningen maakt geen deel uit van de Gemeenschappelijke 
Regeling maar draagt wel bij in de kosten van de Groninger Archieven. Ook 
hiervoor geldt dat stopzetting van de indexering van de bijdrage nu niet aan 
de orde is. 

Vervolg 
De gemeente heeft niet gehandeld conform met bepaalde in de 
Gemeenschappelijk Regeling. Om een soort gelijke situatie te voorkomen zijn 
organisatorische maatregelen getroffen. Met het Nationaal Archief vindt op 
korte termijn overleg plaats over de bezuiniging vanaf 2016. 
Tenslotte zal er meer zekerheid worden gegeven dat de Groninger Archieven 
vanuit het perspectief van de gemeente voldoende in control zijn. In dit kader 
zal in 2015 het stelsel van governance voor de Groninger Archieven worden 
beschreven en transparant gemaakt. 

Dc hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester van Groningen, 

n 


