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BOV - AB d.d.:  23 juni 2016    Agendapunt: 7 

 
 
 
Het dagelijks bestuur van het RAR heeft in de vergadering van 24 maart j.l. de ontwerp-begroting voor 
het jaar 2017 (binnen de meerjarenbegroting 2016-2019) vastgesteld. 

 
Voor een uitgebreide toelichting op de begroting 2017 wordt verwezen naar het onderdeel Algemeen. 
 
Enkele punten daaruit worden hieronder nog eens onder de aandacht gebracht. 
 
De begroting 2017 sluit qua vorm aan de nieuwe vorm van de jaarrekening 2015 aangepast, het eerste 
jaar na wijzing van het accountantskantoor. 
 
Dekking kosten uitbreiding archiefdepots. 
 
In deze begroting zijn de besluiten van het AB d.d. 17.11.2014 verwerkt. Deze besluiten hebben 
betrekking op de kosten van de uitbreiding van de depotcapaciteit en de dekking daarvan. Daarbij is de 
vastgestelde investeringsopzet als uitgangspunt genomen. 
Ook is aandacht geschonken aan de weerstandscapaciteit.  
 
Weerstandsvermogen 
Het zogenaamde ratio zal in 2017 uitkomen op 1,11 (zie bijlage 3 in de begroting). 
Dat is voldoende gezien het besluit om de ratio van 1 als minimum aan te houden. 
Het percentage loopt in de jaren daarna terug. 
Het weerstandsvermogen zal de komende jaren nadrukkelijk aandacht krijgen. 
De risico's zijn nu nog gebaseerd op het in 2014 extern uitgebrachte rapport. 
De risico's zullen de komende jaren periodiek worden herijkt. 
  
Personeelskosten  
De verschillende partijen die betrokken zijn bij de CAO voor gemeenteambtenaren (VNG + 
vakbonden) hebben recentelijk een principeakkoord bereikt over nieuwe CAO-afspraken voor het 
tijdvak van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Per 1 januari 2016 stijgen de lonen met 3% en per 1 januari 
2017 nogmaals met 0,4%. Bovendien heeft het ABP een stijging van de pensioenpremies 
aangekondigd per 1 april 2016 met 1-procentpunt om aan de gestelde vermogenseisen te kunnen 
voldoen. De totale stijging van de salariskosten ten opzichte van de huidige salariskosten (situatie 
februari 2016) komt daarmee uit op circa 4% (een loonstijging van 3,4% en hogere pensioenpremies 
voor de werkgever van 0,6%). We houden hierbij nog geen rekening met eventuele kostenstijgingen  
uit CAO-afspraken voor het tijdvak vanaf 1 mei 2017.   
In de begroting 2016 is al rekening gehouden met een loonkostenstijging van 1,5%. De stijging van de 
salarissen in de begroting 2017 komt dan uit op 2,5%. 
 
 
Ziekte/inzet tijdelijk personeel 
In de begroting 2017 wordt beperkt rekening gehouden met vervanging wegens ziekte van het 
personeel. 
Er is een budget voor vervanging ad € 16.397,-- opgenomen (1,5% van de loonsom). 
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In de voorgaande jaren was dat nog 3%. Door de aansluiting van het SAB zullen er meer 
mogelijkheden zijn om vervanging bij ziekte binnen de eigen organisatie op te vangen, maar helaas is 
er een stijgende lijn in het ziekteverzuim merkbaar (5,9% in 2015 t.o.v. 3,7% in 2014). 
Daarnaast is een bedrag ad € 9.358,-- opgenomen voor inhuur van tijdelijk personeel c.s. 
Daarmee is in totaal een bedrag ad € 25.755,-- beschikbaar. 
 
Bijdrage per inwoner 
 
De ontwikkeling in de bijdrage per inwoner is over de afgelopen jaren als volgt weer te geven: 
 
Begroting 2013 (laatste jaar voor de aansluiting van het SAB)     
Bijdrage per  inwoner 4 oorspronkelijke RAR gemeenten    10,66  
Bijdrage per inwoner gemeente Geldermalsen en Neerijnen      9,87  
Bijdrage per inwoner  SAB gemeenten        10,01  
      
Begroting 2014        
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten     9,42  
        
Begroting 2015        
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten     9,56  
        
Begroting 2016        
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten     9,63  
 
Begroting 2017        
Bijdrage per inwoner alle deelnemende gemeenten     9,87  
   
 
Dat impliceert een stijging van 2,49 % ten opzichte van 2016. Deze stijging is voornamelijk 
veroorzaakt door verwerking van CAO afspraken. 
 
Er is voor de komende jaren geen rekening gehouden met een procentuele (loon)kosten stijging. Wel 
is rekening gehouden met eventuele periodieke  verhogingen. 
In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de bekende meerjarige aanpassingen,  
zoals mutaties op het gebied van salarissen, prijsontwikkelingen en kapitaallasten.  
Uitgaande van het aantal inwoners per 1-1-2016 zal de geraamde bijdrage per inwoner naar 
verwachting uitkomen op: 
2018 € 9,97 
2019 € 10,07 
 
Vennootschapsbelasting (VPB) 
Voor het jaar 2015 geldt dat het RAR niet onder het regime van de VPB valt. 
 
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving valt het RAR per 01.01.2016 wel onder het regime van 
VPB. Het RAR is vanaf die datum in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor 
zover er geen sprake is van een onderneming is het RAR voor dat deel niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Momenteel vindt overleg plaats met de belastingdienst om de zekerheid te 
verkrijgen of het RAR belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Op basis van 
vooronderzoek is de verwachting dat wanneer voor Regionaal Archief Rivierenland sprake zou zijn 
van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, zij aan voorwaarden voldoet waarvoor vrijstelling 
geldt. 
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In de diverse programma’s zijn de doelstellingen en de te bereiken resultaten voor 2017 opgenomen. 
 
Voor het definitief vaststellen van de begroting 2017, is een besluit nodig van het Algemeen Bestuur.  
 
 
Tiel, 9 juni 2016. 


