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 Zienswijze op de Begroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de begroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum. 
2. Uw zienswijze op de begroting 2015 kenbaar te maken aan het bestuur van NLE. 
 
INHOUD 

      Naar aanleiding van de aanbieding van de begroting 2015 door NLE heeft het college een  
      zienswijze ingediend, o.m. een nadere onderbouwing van een aantal geraamde kosten  
      zoals opgenomen in deze begroting van Nieuw Land Erfgoedcentrum. 
 

INLEIDING 

Sinds 2004 neemt de gemeente Dronten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw  
Land Erfgoedcentrum voor het uitvoeren van een aantal wettelijke archieftaken. 
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke  
Regelingen wordt de begroting 2015 voorgelegd aan de raden van de partners. 
De gemeenteraden worden zo in de gelegenheid gesteld de begroting 2015 te beoordelen en 
eventueel hun zienswijze kenbaar te maken. 
 
ARGUMENTEN 

Het vaststellen van de begroting 2015 is een bevoegdheid van het bestuur van de GR  
Nieuw Land Erfgoedcentrum. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is echter geregeld  
dat de gemeenteraden wel de gelegenheid moeten krijgen om hun zienswijzen kenbaar te 
maken aan het bestuur. Bij het kenbaar maken van de zienswijze wordt bijgevoegde brief (ken- 
merk u14.00921) gebruikt. U wordt voorgesteld om met deze reeds verzonden brief in te 
stemmen. Om geen rechten te verspelen moesten wij die brief al wel verzenden. 
 
Met ontvangst op 1 mei jl. is voldaan aan de verplichting van het dagelijks bestuur van de GR 
NLE om de ontwerp-begroting aan de deelnemers toe te zenden, minimaal zes weken vóór 
vaststelling door het algemeen bestuur van de GR op 18 juni a.s. 
De raad kan echter niet vóór 18 juni a.s. zijn zienswijze indienen gelet op de vergader- 
kalender, daarom hebben wij het concept-raadsvoorstel c.a. al wel als zodanig toegezonden 
aan het bestuur van de GR, met de mededeling wanneer uw raad dat behandelt zijnde op 26 
juni a.s. Zodoende kan het bestuur van de GR NLE in elk geval wel rekening houden met de 
college inzichten die op 18 juni a.s. nog geen raadsbehandeling hebben ondergaan. Voor zover 
de commissiebehandeling (op 12 juni) leidt tot een akkoordstuk voor dit onderwerp, kunnen wij 
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dan nog vόόr 18 juni 2014 aan NLE berichten dat het aannemelijk is dat uw raad het voorstel 
onverkort zal volgen. 
Overigens zullen wij ook na de raadsbehandeling de uitkomst daarvan berichten aan het 
bestuur van de GR van NLE. 
 
 
 
 
 

Het college 
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