
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Zienswijze op ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke regeling 
Noord-Hollands Archief 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/208581) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Ontwikkeling 

  

Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de 

bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2017 voorlopig vast te stellen op  

€  1.868.238. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage voor het 

beheer van de Oude Boekerij/bijzondere collecties van €  90.615. 

 

Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van het NHA mee te delen. 

 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de 

bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2017 voorlopig vast te stellen op  

€  1.868.238. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage voor het 

beheer van de Oude Boekerij/bijzondere collecties van €  90.615 

 

Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van het NHA mee te delen. 

 

 

Afdeling: 

STZ/EC 

Auteur: 

Benne, E. 

Email: 

bennee@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5113446 

 

Bestuurlijke context  

Op grond van de wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet de 

gemeenteraad van Haarlem haar zienswijze geven op de Ontwerpbegroting 

2017 van het Noord-Hollands Archief. Op basis van dit advies kan het 

Algemeen Bestuur van het NHA de begroting definitief vaststellen. 

 

Portefeuillehouder:  

Botter, J. 

 

Collegebesluit 

1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de 

bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2017 voorlopig vast te stellen 

op €  1.868.238. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage 

voor het beheer van de Oude Boekerij/bijzondere collecties van €  

90.615 

2. Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van het NHA mee te delen. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de 

commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht 

 

 

Vergadering: 

Vergadering BenW d.d. 

24-5-2016 
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