
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeren wij u over de voorlopige jaarrekening 2021 en de 

ontwerpbegroting 2023 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 dagelijks bestuur aan het jaar voorafgaande 

aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders 

zendt aan de raad en ten minste acht weken voor de vaststelling van de begroting de 

ontwerpbegroting aan de raad aanbiedt.  

 

Ontwerpbegroting 2023 

De gemeentelijke bijdrage in de ontwerpbegroting bedraagt in totaal  

€ 2.532.221. Dit past binnen het financiële kader in de gemeentebegroting voor de 

Groninger Archieven.  

Als onderdeel van de bijdrage is € 210.000 begroot voor het overbrengen of 

uitplaatsen van digitaal archief naar het e-depot. De kosten voor het e-depot zijn 

voorlopig omdat het landelijk kostenmodel in 2022 wordt  geëvalueerd. 

.  

In 2023 wordt door de Groninger Archieven een lening afgesloten met een looptijd 

van 14 jaar van € 3.650.000 voor de financiering van de verbouw en inrichting van het 

pand aan het Cascadeplein 4. 
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Volgvel 1 

 

De verplichtingen (rente en aflossing) die hieruit ontstaan zullen worden betaald uit de 

vrijval van de huisvesting (€ 272.808) die jaarlijks wordt opgebouwd.  
 

Het Rijk heeft aangegeven om per 01-01-2024 uit de Gemeenschappelijke Regeling 

‘Groninger Archieven’ te treden.  

Dat heeft tot gevolg dat de Groninger Archieven geen jaarlijks bedrag van het Rijk 

ontvangt in de vorm van een lumpsum, maar een bijdrage in de vorm van een 

specifieke uitkering (SPUK). Aan een SPUK zijn andere voorwaarden verbonden dan 

aan een lumpsum-financiering. Ook is het formeel nog niet duidelijk welke 

mogelijkheden er zijn om bestemmingen en voorzieningen te vormen vanuit de SPUK.  

De mogelijkheid tot het (behouden) en vormen van voorzieningen is belangrijk omdat 

dit de basis is voor de dekking van bijvoorbeeld de hiervoor genoemde 

verbouwingskosten. 

 

Het minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft echter duidelijkheid 

verschaft en bevestigd dat ook na 01-01-2024, als het Rijk uit de gemeenschappelijke 

regeling is getreden, de Groninger Archieven door kunnen gaan met het vormen en 

benutten van de voorziening ten behoeve van de verbouw en inrichting van het pand.  

Hierdoor is het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen als gevolg van de 

lening gewaarborgd.  

Daarnaast anticiperen de Groninger Archieven op de aangekondigde uittreding van het 

Rijk en zijn met verschillende partijen in gesprek over mogelijke aansluiting op de 

gemeenschappelijke regeling en over samenwerking op archiefgebied in de provincie 

Groningen.  

 

Op basis van het voorgaande geeft de ontwerpbegroting naar onze mening geen 

aanleiding tot het indienen van een zienswijze.   

 

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

voorgenomen activiteiten en welke belangen en resultaten de Groninger Archieven 

hiermee nastreeft. Deze activiteiten zijn in lijn met de beleidsvoornemens op 

archiefgebied zoals die zijn opgenomen in het beleidsplan Van, Voor en Door het 

Publiek, 2021-2024. Dit blijkt met name uit de activiteiten gericht op 

publieksprojecten, publieksparticipatie, digitale toegankelijkheid en digitale 

dienstverlening.  

 

Voorlopige jaarrekening 2021 

In 2021 is een positief resultaat voor resultaatbestemming van € 38.000 gerealiseerd. 

Door voeding van de bestemmingsreserve ‘Uitgestelde kosten coronacrises’  

(van € 120.000) en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ( van € 45.000) nemen 

de algemene reserves na resultaatbestemming per saldo met € 37.000 af. 

De algemene reserves bedragen aan het eind van 2021 9,7 % (€ 542.000) van de 

gezamenlijke bijdragen van het Rijk en de gemeente Groningen. Voor de 

bestemmingsreserves is dit percentage 3,85 % (€ 214.000). Tezamen zijn de 

percentages vergelijkbaar aan vorig jaar. 

 

 

 

 



Volgvel 2 

 

Voor de voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 verwijzen wij u 

naar de bijlagen.  

 

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

af te zien van een zienswijze. Graag horen wij voor 15 juni 2021 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, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


