
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief informeren wij u over de voorlopige jaarrekening 2019     

en de ontwerpbegroting 2021 van het Regionaal Historisch Centrum 

‘Groninger Archieven’. 

 

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel aan de 

gemeenschappelijke regeling: Regionaal Historisch Centrum “Groninger 

Archieven”. 

 

De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat het dagelijks bestuur  

jaarlijks de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening aan u aanbiedt.  

U heeft de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting te 

geven. 

 

De regeling schrijft tevens voor dat het algemeen bestuur éénmaal per vier 

jaar een beleidsplan en een meerjarenbegroting opstelt en deze dertien 

maanden voorafgaand aan de periode waarop het beleidsplan en de 

meerjarenbegroting betrekking hebben, toezendt aan de raad. 

Het beleidsplan en de meerjarenbegroting zijn niet ontvangen.  

Na vaststelling van het beleidsplan en de meerjarenbegroting door het 

algemeen bestuur van de Groninger Archieven zullen deze conform artikel 17 

van de gemeenschappelijke regeling aan u worden toegezonden. 

 

Ontwerpbegroting 2021 

De ontwerpbegroting geeft naar onze mening geen aanleiding tot het indienen 

van een zienswijze.  

Wel willen wij u in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen te 

uiten over het voorstel om af te zien van een zienswijze.  

 

  
Jaarstukken Groninger Archieven (wensen en  

bedenkingen) 

 
 

Anne Kuzema 
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In de bij de ontwerpbegroting behorende kadernota kunt u kennis nemen van 

de voorgenomen activiteiten en welke belangen en resultaten de Groninger 

Archieven hiemee nastreeft.  

 

De gemeentelijke bijdrage is per saldo voor € 2.395.693 opgenomen in de 

conceptbegroting 2021 van de Groninger Archieven.  

Onder voorbehoud van de definitieve vrijval van de huur is hierbij rekening 

gehouden met een vrijval van € 204.000 in verband met de huurverlaging van 

het pand Cascadeplein 4, waarin de Groninger Archieven gehuisvest is.  

 

Dit  bedrag is onderdeel van een voorstel van het Rijk ten aanzien van de 

verdeling van de vrijval. De basis voor die verdeling is: Rijk 60% en 

gemeente 40%.  

Het Rijk stelt voor om 15% van de vrijval structureel aan de lumpsum toe te 

voegen ten behoeve van onderhoud en investeringen. In het geval dat de 

vrijval € 600.000 bedraagt, dan wordt daarvan € 90.000 structureel aan de 

lumpsum toegevoegd.   

Bij de verdeling van 60% - 40% draagt het Rijk daar € 54.000 aan bij en de 

gemeente € 36.000.  Het restant bedrag ad € 510.000 wordt verdeeld onder 

het Rijk 60% (€ 306.000) en de gemeente 40% (€ 204.000). 

 

De vrijval van de huur is een voordeel voor de gemeente en  willen wij 

betrekken bij de voorbereiding op de gemeentelijke begroting 2021. 

Hiermee is tevens de eerder opgelegde bezuiniging van € 100.000 

gerealiseerd. 

 

In de kadernota wordt vermeld dat de gemeentelijke bijdrage voor het e-depot 

in 2021 wordt bevroren voor een bedrag van € 110.000, met de mogelijkheid 

van het doorschuiven van een deel van de bijdrage naar een volgend jaar.   

 

In de begroting 2021 heeft de gemeente rekening gehouden met een bijdrage 

voor het e-depot van € 165.000.   

Wij zijn voornemens om dit bedrag niet naar een volgend jaar te schuiven 

maar als incidenteel voordeel voor de  gemeente op te nemen.  

Wij verwachten niet dat in 2021 de gemeente grootschalig haar digitale 

archieven overbrengt of uitplaatst naar het e-depot van de Groninger 

Archieven.  

De vrijval van € 55.000 in 2021 kan eveneens betrokken worden bij de 

voorbereiding voor de gemeentebegroting 2021. 

 

Voor de concept jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 verwijzen 

wij u naar de bijlagen.  

 

U hebt u de mogelijkheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het 

voorstel om af te zien van een zienswijze.  
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Graag horen wij voor 1 juni van u of u wensen of bedenkingen heeft. Na uw 

besluit zal het bestuur van de Groninger Archieven schriftelijk in kennis 

worden gesteld. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda 

 
 
Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


