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E|goedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
wlj bieden u de programmaverantwoording 2011 aan van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Llemers
met de resultaten van de Archieoaken, de Streekcultuurtaken en de Ondersteuningsafdellng.
In de paragrafen schetsen wij kort een beeld van de flnanclële positle en de rislco's van het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Wlj nodlgen u uit om hierover rneer te lezen In de programma's en de parugrafen van deze
programmaverantwoordlng.
.AAADPFKULTAAT
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van C 20.684.
Het resultaat Is als volgt te speclflceren :
Streekarchivariaat
Starlng Taken
Ondersteuningsafdeling
Positief resultaat
Voor een nadere toellchting op voor- en nadelige saldi verwijzen wij graag naar de programma's.
RFGTIIM MTNG R FSlll TAAT 201. 1.
Voorgesteld wordt het jaarresultaat ad C 20.684 toe te voegen aan de algemene reserve.
CDNT|nLEVFRKLARTNG
C
20.978
-294
20.684
Over 2011 is ten aanzien van de flnanciële adminlstratie en het beheer door Deloitte Accountants een
Ieverklaring opgesteld. De controle omvat de cijfers opgenomen in de jaarrekening 2011 en de
contro
htmatlgheid van financlële beheershandelingen gelet op het controleprotocol 2011, De
rec
oedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2011 Is in het boekwerk opgenomen.
g
RFHaNnFLPROCFntIRF
conform de vastgestelde planning wordt de jaarrekening in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 23 mei 2012 vastgesteld. De behandelprocedure ziet er als volgt uit:
23 mei Het concept Is behandeld en geaccordeerd in het Dagelijks Bestuur.
23 mei Behandeling controlerappoo in het Dagelijks Bestuur,
23 mei Vaststelling van de programmarekening in de vergadering van het Dagelijks Bestuur.
Doetinchem, 23 mei 2012
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
31 december 2011 1 juli 2011
|2 f: C C
Investeringen met een economisch nut
Finanriiqe vast'fx atntiva
Overige uitzettingen met een rentetypische
Iooptijd van één jaar of langer
VI-OTTFNDE ACZTIVA
Vorderingen op openbare Iichamen
Overige vorderingen
575.373
15.000
12 . 90 2
15.747
Bank- en glrosaldi
Kassaldi
104.633
1,305
105.938
nvFRj-opFNnF AETIVA
Overlopende activa
102.368
TOTAAL GENERAAL
827.328
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
31 december 2011 1 juli 2011
CCCC
VASTE PASSIVA
Algemene reserve
Nog te bestemmen resultaat
265
20.684
20.949
NFUn-VLOTTFNDF KCIHIII I'IEN MFT
FFN DCNTFTYPIN|HF I.ODPTISID
In fl 1: T K R D A N W W* N A h A R
Overlge schulden
nvFRl OPFNDK PAKKIVA
Overlopende passlva
682.811
123.568
TOTAAL GENERAAL
827.328
-5-
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
GZDNDSLAGFN VCIDR WAAQDFDTNG EN ZFKULTAATBEPAI TNG
Inleiding
De jaarrekenlng Is opgesteld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoordlng.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de actlva en passiva en de bepaling van het resultaat vlndt plaats op basis van
historische kosten, Tenzlj bij het desbetreffende |lanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's dle hun
oorsprong vinden voor het einc!e van het begrotingsjaar, worden in acht genomen Indlen zij voor het
opmaken van de jaarfekening bekencl zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
volg van het formele verbod op het opnemen van voorzienlngen c.q. schulden uit hoofde van
ge
rlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume, worden
ja a
ige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin ultbetallng plaatsvindt; daarbij
son-ïm
t worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeven van
moe
epensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
g
vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijglngs- of ve|aardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende Investering in mindering gebracht; In
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven . De activa met relatief geringe betekenis worden in het
jaar van aansclnaf direct ten laste van de exploitatie gebracht.
AfschrEjvlngen van de activa (op annu'l'teiten basls) vindt plaats vanaf het moment dat het object voor
bruik beschlkbaar is en met inachtneming van de verwachte gebruiks- en nuttigheidsduur,
de
-6-
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
Van de meest Voorkomende c.q. belangrijkste activa Is in opderstaand overzicht de gehanteerd
afschrijvingstermljnen aangegeven.
Meubilalr
Archiefstellingen
ICT baslsvoorzleningen
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nomlnale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voo|îentng En mindering gebracht. De voorzienlng wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
20 jaar
30 jaar
20 jaar
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
Investeringen
met een
economisch
nut
C
Bnpkwa a rrle ptpr 1 J'l 1 11 7 011
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
M( Itatie!q
Investeringen
Subsidies en doorbelastlngen
Afschrîjvingen
1. 00 1. 40 1
-411.141
-14.887
575.373
Boekwaarde ptRr 741 divrnmbtnr 701 1
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrljvlngen en waardeverminderingen
Boekwaardc per 31 december 2011
590. 260
-14.887
575.373
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Llemers
te Doetinchem
31-12-2011 1-7-2011
CC
langer
Huur 't Brewinc garantiebedrag
15.000 t liteenzettingen mtât- een r-ntntypiqche Inoptijd knrter dan Jhéin jaar
Nominale verdering provincie en gemeenten
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt nlet noodzakelljk geacht.
12,902 Overige vordertngen
Overlopende activa
15.747
102.368
118. 115 nver'lge uorder'lnp|n
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Staring lnstituut
Rekenlng-courant Historlsche Vereniging Achterhoek en Llemers
Nominale vordering Starinstaken
879
441
14.427
15. 747 ABN AMRO Bank N,V.
ING Bank N.V.
Gelden onderweg
86.216
18.367
50
104. 633 -9-
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
31-12-2011 1-7-2011
fC
Kas
1.305 OVEDLOPENDF ACTTVA
Huur 't Brewlnc
Rente banktgoeden
Donatle Stjchting Vrienden van het Staring lnstituut
Loonsubsidies Wedeo
Servicekosten 't Brewinc
Kosten kopieermachines en printers
Dubbel betaalde notariskosten
Administratiekosten - Unlt4 Iicentie
OSGB
Admlnistratiekosten - telefonlsche support
43.687
4.446
30.000
79 1
20.537
1.440
746
582
22
102.368 -
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Llemers
te Doetinchem
31-12-2011 1-7-2011
CC
Stand per 1 jull
Dotatie algemene reserve
Stand per 31 december
De dotatie aan de algemene reserve betreft de inbreng van het verrrlogen per 1 juli 2011 van
stichting starlng Instituut,
265
265 2011 2010
CC
Nog hta beqhtèmm/n reKtll|aa:
Stand per 1 juli
Nog te bestemmen resultaat boekjaar
Stand per 31 december
20.684
20.684 -
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetlnchem
NGTTO-VLDTTENDF KCHULDFN MET GEN RENTETYPIGCHE LOOPTIJD
31-12-2011 1-7-2011
CC
Overige schulden
Rekening-courant Stichting Vrienden van het Staring Instituut
Rekening-courant Mr. H,J. Steenbergenstlchting
Nominale schuld Streekcultuuoaken
Nomlnale schuld Ondersteuning
Loonhemng
Pensioeppremle
Ziektekostenpremie
682 , 8 1 1 555.380
20.310
9,015
67,396
2 5, 722
-791
5.779
682 . 8 1 1 OVGDLOPFNDF PASSTVA
Accountantskosten
Accountantskosten - tussent|jdse cljfers Stichtlng Sturing Instituut
Rente- en bankkosten
Nettoloon
Investeringsverplichting
Vooruitontvangen donaties particulieren
VooruitonWangen v|n gemeenten
Huisvestingskosten
Legaat Doub
Krosenbrink dlalectfonds
Kosterskoele
Nog te betalen eindejaarsuitkerîngen Stlchtlng Staring Instituut
Rente lenlng o/g Regio Achterhoek
Dubbel betaalde sponsoring door Rabobank
Ten onrechte ontvangen betaling Raadgeep
Transpooeren
12,000
279
20
2. 145
8.483
18
9.249
12. 32 1
13.791
9.270
1. 8 50
3.319
9 ,519
8.500
17
90 .78 1
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetlnchem
Transport
Veldhuis
Overlge huurlasten
ICT Iasten
Schoonmaakkosten
Afscheid H. Keurentjes
Gemeente Doetinchem - salarisaöminlstratîe Stichtçng Staring Instituut
Gemeente Doetinchem - salarisadministratle Erfgoedcentrum
Overige overlopende passiva
31-12-2011 1-7-2011
Cf
90.781
21.590
1.(131
4.984
347
575
1.740
1. 655
865
123.568 -
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
Flllllr
Het huurcontract voor l-tet pand Ilsselkade 13 te Doetinchem Is aangegaan voor een periode van 20
De huurverpllchtingen Iopen tot het jaar 2031. Het jaarlijks bedrag Van met derden aangegane
jaar.
huuwerpllchtingen van onroerende zaken bedroeg in 2011 totaal C 85,843.
kel 6 van de huurovereenkomst zal de huurder, als garantie voor de nakoming van haar
Conform arti
In en een bedrag van C 5.000 per kwartaal voldoen, Deze bedragen zullen in depot worden
verplicht g ,
derdengeldenrekening van een notaris ter keuze van de huuröer. Deze beta|lngen
gestort op een
ldaan gedurende een periode van maximaal 10 jaaq na aanvang van de huurovereenkomst.
worden vo
GFRFIIRTFNTSSFN NA BAI ANSDATUM
beuxenissen na balansdatum te melden, dle relevant zijn voor de jaarrekening 2011.
Er zijn geen ge

Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 15 van 31

INGEKOMEN POST - 16805

E|goedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem
Strmeknrch'lvar'iaak
Virupa muurdeco
Purple bleu stellingen
Purple bleu stellingen
Bruynzeel archiefstellingen
Bruynzeeî arch|efstellànqen
Bruynzeel archiefstellingen
Koopmans meerwerk
Interietlr studiezaat
Architect Noort
Architect Noort
Koopmans studiezaal
Koopmans meerwerk
AlI Round Bouw
Subsidies en
Aanschaf- doorbelas- Balanswaarde
waarde Investeringen tingen Afschrijvingen 31-12-2011
C f: C C C
1.490
160
14.642
68.272
127,65|
48 . 983
30.808
6.785
2.674
4.928
200.293
17.605
4.025
1.490
270
24.721
115.272
2.15.54.0
82.703
52.017
12.093
4.766
8,784
357.000
31.378
4.025
1.443
157
14.402
67,153
125.565
48.180
29.826
110
10.079
47 . 000
57.8112
33.720
2 1 . 209
5.308
2.092
3 . 856
156.707
13.773
3
240
1.119
2.093
803
982
439
85
157
6.385
6.346
2.589
4. 771
193.908
17.044
Kf'a r'l nptakc!n
Schilderijen
Conferentietafel
Tafelwagen 2)(
Ahrend kuipstoel
Inventaris archief
Fatima scherm hal
Switch laptops
Itee Solutlons
Riad tafels
Multi Ratio garöerobe
Schermen educatieruimte
Ahrend inrichting kantoren
Voorhuis educatieruimte
2.848
24.638
923 4.736 3.813 29 894
61 937 91 342 29 405 1.973 59 964
-J--- --------2--- --------2--- ------------ --------2--950
788
950
788
550
214
25 . 722
1.141
9.394
1.734
5.058
517
15 . 089
25.449
25 .722
1.141
1.832
338
987
10 1
2.942
25,449
920
763
532
207
24.902
1.105
1..774
327
18
7
820
7,562
1.396
4 .071
4 16
12. 147
11
31
3
94
811
Totaal
590.260 1.001.401 411.141 14.887 575.373
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Deloitte
Deloitte Attoununts 3.V.
Kroonpark 1 0
6831 GV Arnhem
Postbus 30265
6803 AG Amàem
|el:(088) 2882888
Fax:(08|) 2889777
|||.deloitte.nl
ControleverMaring van de onaoankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van Edgoedcent|m Achterhoek en Liemers
te Doetinchem
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in deze jarstukken 2011 opgenomen jamekening 2011 varl de
gemeenschappelijke regeling Edgoedcent|m Achterhoek en Liemers geconûoleerd. Deze
jamekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 cn de programm|ekening over 201 1
met de toelichtlgen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de geh|teerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Veran|oordelfkheid vtm het dagelqilzï bestllur
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcent|m Achterhoek en
Liemers is ver|twoordelijk voor het opmaken van de jamekening, alsmede voor het
opstellen van het jaa|erslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelij|eid
houdt onder meer in dat de javekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva
getrouw dient weer te geven en dat de in de ja|rekening ver|twoorde baten, lasten en
balrsmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting, en met de relevante wet- en regelgeving waaronder
verordenhgen van de gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur is tevens verrtwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als bet
noodzAelijk acht om het opmaken van deja|ekenhg en de rechtmatige totst|dkoming van
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder |wijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.
Veran|oordelqkheid van de accountant
Onze ver|twoordelijueid is het gevcn van een oordeel over de jamekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle venicht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse conkolest|daarden en het Besluit accountantsconîole decentrale
overheden (BAl7O). Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorsckiften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verlçregen dat deja|ekening geen |wijkingen van materieel belang
bevat.
Deloiçle Accountants B.7. is inqeschreven in het hande|sregister van de Xbrner van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
Member of
Deloitte T'ouçhe TohmRtsu tlmlted
3 100345597/09 l 6/cv/ib 12
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Deloitte
Een controle omvat het uitvoeren van werkzanmheden ter verbijging van conîole-i|ormatie
over de bedragen en de toelichtingen in dejamekening. De geselecteerde werkzaa|eden
zijn afha|elijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvo|lg, met inbegrip van het
inschatten varl de risico's dat de ja|rekenlg een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg vari fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in
annmerking die relevant is voor het opmaken van dejarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvari, alsmede voor de rech|atige totstanAoming van baten, lasten en bal|smutaties,
gericht op het opzetten van conîolewerkzaa|eden die passend zijn in de omst|dipeden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdnAking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid vml de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de
redelij|eid varl de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze
financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het norme|ader door het algemeen
bestuur op 7 mei 2012 en het toetslgskader zoals vastgesteld door het algemeen bestuur 7
mei 2012.
De bij onze controle toegepaste goeAe|ingstolerrlie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen a| reserves. Op basis van artikel 2,
lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 7 mei
2012 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen conîole-iiol'matie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betrefende dejaarrekening
Naar ons oordeel geeft de ja|rekening van Edgoedcent|m Achterhoek en Liemers een
getrouw beeld vart de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als
van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenste|kg met het Besluit begroting
en ver|twoordlg provincies en gemeenten.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in dezejaanekening ver|twoorde baten en lasten alsmede
de bal|smutaties over 2011 in alle vatl materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand
zijn gekomen in overeenstel|ing met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
3100345597/09 l6/cv/ib 12
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Deloitte
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Jngevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaanerslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen verenigbav is met de jamekening.
Arnhem. 23 mei 2012
Deloitte Account|ts B.V.
Was getekend; M.C.J.M. Bekker RA
3 1 00345597/09 l6/cv/ib 12
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Erfgoedcentrum Achterhoek & Llemers
te Doetinchem
PROGMMMAVEMNTWOORDING OVER 2011
1 Inleiding
Het jaarverslag 2011 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in feite een halfjaa|erslag;
het Erfgoedcentrum bestaat sinds 1 juli 2011, Per dle datum zijn het Staring Instituut en het
Achterhoeks Archief samen opgegaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum
Achterhoek en Llemers. Toevalligerwijs werd precies op die datum ook de nieuwe huisvestlng van het
Erfgoedcentrum opgeleverd; 't Brewinc aan de Iisseikade in Doetinchem.
Het is dan ook loglsch dat 2011 voor het Erfgoedcentrum, orrldat het het jaar was van de oprichting,
bijna alle activiteiten en werkzaamheden in het teken hebben gestaan van fusie, reorganisatie,
verhuizlng, herinrlchting, en opening. Toch heeft het Erfgoedcentrum ook nog een aantal 'regullere'
activiteiten kunnen uitvoeren.
2 Activiteiten
2.1 oprichting en opening Erfgoedcentrum
2.1..1 wgr Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
De afgelopen jaren is door de Regio Achterhoek en het Staring Instituut in samenwerklng met de
Provincie Gelderland het plan opgevat om te gaan samenwerken In een nieuwe enkelvoudige
menwerkingsregeling voor een reglonaal erfgoedcentrum. In 2010 hebben de betrokken gemeenten
sa
daar in het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek formeel toe besloten.
Ter uitwerking van dlt besluit is per oktober 2010 een nieuw hoofd Achterhoeks Archief en tevens
beoogd directeur Erfgoedcentrum aangesteld. Samen met de directeur van het Staring Instituut is
volgens ingezet op 1 juli 2()11 als IngangGdatum van de nieuwe Wtâr (Wet Gemeenschappelijke
ver
Regeling) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Om te komen tot de definitieve Wgr-tekst zijn
dere bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en betrokken beleldsambtenaren.
meer
Uitelndelijk is een desnitieve Wgr-tekst opgesteld die door de colleges en raden van alle 8
deelnemende gemeenten is vastgesteld.
2.1.2 Bestuur
Met de ingangsdatum van de wgr per 1 juli 2011 Is ook een nieuw bestuur aangetreden. Het bestuur
van het Erfgoedcentrum Is als volgt opgebouwd:
Dagelijks Bestuur, bestaande uit 2 AB-leden plus 1 DB-IId voorgedragen door het Staring
Instituut;
Algemeen Bestuur, bestaande uit de 8 poâefeuillehouders van de bij de Wgr aangesloten
gemeenten
Bestuurscommissle, bestaande uit de voornoemde DB-leden, plus 2 leden afkomstig ult
het Al en 2 leden voorgedragen door de Staring Stlchtlng.
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Bestuursleden:
Dagelijks Bestuur:
mr. H.L.M. Bloemen (voorzitter)
Drs, L.W.C.M. v.d. Meijs (plv. voorzitter)
H.J.M. Ketelaar (pooefeuillehouder financiën)
E.T.G, Siero (secretaris / directeur)
Algemeen Bestuur: voornoemde DB-leden (met mr, H.L.M. Bloemen als voorzitter)
W.A, Vlsser (gemeente Montferland)
J.W. Haverdll (gemeente Oude Ilsselstreek)
G. Berghoef (gemeente Aalten)
K.J.M. Bonsen (gemeente Oost Gelre)
Ing. H.J.G. Gommers (gemeente Winterswijk)
A. Spekschoor (Gemeente Bronckhorst)
Bestuurcommissie: voornoemde DB-leden (met mr, H.L.M. Bloeïrïen als voorzitter)
. W.A. Visser
. J.W, Haverdil
W.F.W.M. van Heugten
. J.A. Gerrltsen
2.1.3 Fusie Staring Instituut - Achterhoeks Archief
Met de ingangsdatum van de wgr Erfgoedcentrum zijn alle medewerkers van het Staring Instituut en
het Achterhoeks Archief in dienst gekomen. Alleen de directeur van het Staring lnstltuut Is per 1 jull
2011 ult dienst gegaan door gebruik te maken van de Fpu-regeling. Van alle medewerkers zîjn de
htspositie en arbeidsvoorwaarden ongewijzigd gebleven. Wel zijn er Iichte verschuivingen geweest
rec
In taken; dit in overleg met de betrokken medewerkers. De formatie van het Erfgoedcentrum is 12,5
fte, het aantal medewerkers is 18.
Naast vaste medewerkers waren en ook een aantal vrijwilligers aan beide organisaties verbonden. Op
één na zijn alle vrijwilligers ook vrijwilliger bij het Erfgoedcentrum geworden. In de Ioop van 2011 zijn
daar ook een aontel nleuwe vrijwtlligers bij gekomen, Eind 2011 was het aantel vrijwilligers 29,
-22-
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2.1.4 Nieuwe huisvesting
Op 30 juni 2011 werd gebouw 't Brewlnc opgeleverd; een oude technlsche school omgebouwd tot
cultuur-, Informatie- en ontmoetlngscentrum. Naast het Erfgoedcentrum zijn daar in ondergebracht
Fatima (met een pottenbakkerij en Iunchroom), de VVV, Stlchtlng Senioren Ontmoetingspunt en de
Bibliotheek West Achterhoek.
van de voor het Erfgoedcentrum op te leveren ruimten was het archiefdepot, zijnde de formele
archiefbewaarplaats, het belangrijkste. Dit moet namelijk voldoen aan alle eisen van de archlefwet en
-regeling, anders mag deze niet In gebruik worden genomen. Bij de oplevering voldeed de
archiefbewaarplaats nog niet geheel aan alle eisen maar voldoende om de verhuizing van de collecties
van het starlng Instituut en de gemeentelijke archieven van het Achterhoeks Archief van start te laten
aan. In de Ioop van 2011 is reeds 6 km archief in het nleuwe archiefdepot (waar plaats Is voor ruim
g
16 km) geplaatst,
Bij het Staring Instituut en het Achterhoeks Archief zijn in voorberelding hierop alle archieven en
de archiefdozen en omslagen. Tevens is vooraf een ''digitale verhuizing''
collecties verpakt in goe
kt; zo was voor de verhuizers vooraf bekend welke doos op welke plek moest in het nieuwe
gem aa
archiefdepot.
De studjezaal is ingericht waarbij de gehele bibliotheek- en docwmentatlecollectle in kasten is gezet,
'winkelfunctie' is ingericht en microhche-leesapparaten en computers zijn geplaatst. Er is een
er een
ijwilligersruimte ingericht met 9 volwaardige werkplekken, een 'huiskamer' als entree voor de
vr
studiezaat en een garderobe met lockers.
Daarnaast zljn ook de werkplekken In de kantoorvleugel Ingericht. Deze kantoorvleugel wordt gedeeld
de bibliotheek; de kantoren zitten door elkaar en er wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van de
m et
'kantine' (de ''plaza'' genoemd) en het keukentje.
Met het betrekken van de nleuwe huisvestlng Is het Erfgoedcentrum onderdeel gaan uitmaken van een
rt ' ebruikersvereniging'. Alle vijf gebruikers zijn vedegenwoordigd in de Stichting Brewinc
soo g
Hlerin worclen gezamenlijk zaken geregeld zoats het gebruik v|n de centrale hal en andere
Beheer.
Iijke rtllmtes en er worden gezamenlijke facilitaire zaken geregeld zoals beveiliglng en
gezamen
larmopvolging, De stichting heeft formeel vastgestelde statuten en een huishoudelijk reglement,
a
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2.1.5 Website
Voor een Instelling als het Erfgoedcentrum is een goede website van groot belang. Er Is voor het
Erfgoedcentrum daarom een nieuwe webslte gebouwd www.ecal,nu, waarln zowel de toegangen en
bronnen van de archief- en beeldcollectles goed vindbaar en doorzoekbaar zijn, maar waar tevens
recht wordt gedaan aan de zgn. streekeigentaken. Daarom Is er op de website een webwlnkel
toegevoegd en zljn er quicklinks aangebracht naar 'Streektaal' en 'Poparchlef''. De website is nog
volop in ontwikkellng maar de gebrulkte structuur in de opzet van de website voorziet in de
toekomstlge ontwikkellngen, Die ontwikkelingen omvatten een enorme uitbreiding van het aanbod van
digitale bronnen (van beeldmateriaal - al dan niet bewegend - tot documenten en geluidsfragmenten)
en daarnaast aanbieden van educatiemateriaal voor scholen.
2.2 PR en Educatie
2.2.1 PR
Er Is (ulteraard) veel aan PR gedaan rondom de opening van bet Erfgoedcentrum,
op 16 september 2011 is 't Brewinc officleel geopend. In een druk bezochte bijeenkomst met sprekers
Is Jan Terlouw en Gedeputeerde mevrouw A. Traag werd het nieuwe onderkomen van nlet alleen het
a
Erfgoedcentrum maar ook van de andere gebruikers feestelijk geopend. De dag na de officiële opening
is een open Elag georganiseerd. veie honderden bezoekers kwamen een kijkje nemen In 't brewinc en
brachten een bezoek aan de studiezaal van het Erfgoedcentrum,
De maanden daarna zijn voor diverse doelgroepen bijeenkomsten en rondleidingen georganiseerd;
bijvoorbeeld voor donateurs en hlstorische verenigingen. Ook hebben ge'ïnteresseerde qroepen
iclnzelf voor rondleidlngen aangemeld, zoals de vereniging Vrouwen van Nu en Probus. Ruim 1.000
z
mensen hebben zo kennis gemaakt met het Efgoedcentrum.
voor een aantal groepen (in totaal ca, 110 personen) zijn ook op Iocatle voorlichtingspresentaties
houden zoals voor de historische vereni|inven in 's-Heerenbergh en Winterswijk en de verenlging
de
Martha in Zeddam.
Minimaal lx per maand heeft het Erfgoedcentrum aandacht gevraagd en gekregen in de medla; In de
kranten (zowel lokaal als regionaal) als op regionale televisîe.
2.2.2 Educatie
Het Erfgoedcentrum Ineeft gepadicipeerd in het scholenproject 'Brewinc Scene Investigation'; een voor
holieren uitgezette speurtocht door de bibliotheek en het Erfgoedcentrum. Daarmee hebben In korte
sc
tljd circa ooo kinderen (Ieerlingen) kennis kunnen maken met het Erfgoedcentrum,
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2.3 Programma archieftaken
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
CCC
555.239
-534.261
20.978 - Gerealiseerde baten en Iasten
Baten
Lasten
532.739
-532.739
2.3.1 Archiefbeheer
De archie|aken omvat de uitvoering van taken op basis van de Archiefwet 1995, de Mlnisteriële
egellngen voor archie&orming en -beheer en de gemeentelijke archie|erordenlngen en Beslulten
r
Informatiebeheer. Deze taken hebben betrekking op het beheren van de archieven in goede,
eordende en toegankelijke staat van overgedragen archieven en het houden van toezlcht op de nletvergedragen archieven bij de aangesloten gemeenten de daaraan verbonden
o
gemeenschappelijke regelingen).
De beheerde archleven zijn daartoe in de nieuwe archiefbewaarplaats ondergebracht. De archieven
ijn omgepakt en rnaterieel verzorgd (o.a. nletjes e.d. verwijderd en verpakt In zuurvrije omslagen en
z
dozen). De archieven zijn toegankelijk door middel van inventarissen en plaatsingslijsten. De
hieven zijn (voor zover er geen openbaarheidsbeperklng voor geldt) in te zlen in de studlezaal die
arc
daurtoe op dlnsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16,30 uur geopend is. Daarnaast zijn veel
egevens beschikbaar gesteld via de webslte www.ecal,nu.
g
2.3.2 Archiefinspectie
In het kader van de archiefinspectietaak zijn inspectiebezoeken afgelegd bij de aunge|loten
ten. Hierbij is geadviseerd over het archief- en Informatiebeheer, zowel met betrekking tot
gemeen
iek (papieren) archleven als digitale bestanden. Er zljn vernietigingslljsten gecontroleerd en
is
beoordeeld.
t is ter voorbereiding op de overbrenging van gemeentelijke archieven naar het nieuwe
Daarnaas ,
depot en de loop van 2|12, ge|dviseerd en zijn bestanden gecontroleerd.
2.3.3 Acquisitie
isltle van nieuwe particullere archieven Is In verband met de verhulzingen zoveel mogelijk
De acqu
itgesteld. Klelne archieven, meestal bestaand uit Iosse stukken, zijn wel aangenomen.
u
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2.3.4 Dienstverlening
Vanaf half augustus is de nieuwe studiezaal geopend. Vanaf dat moment is een nieuw
bezoekersreglstratlesysteem In gebruik genomen en een nleuwe digitaal aanvraagsysteem (om
originele stukken aan te vragen). In 2011 zijn In totaal 301 nieuwe bezoekers ingeschreven; aantal
bezoeken is 553 geweest. Daarbij zijn nlet opgeteld alle groepen die in het kader van een rondleidlng
een bezoek aan onder meer de studiezaal hebben gebracht, leerlingen die in het kader van een
schoolproject of -werkstuk In de studlezaal zijn geweest, personen dle op studiezaal geen onderzoek
hebben gedaan maar wel boeken hebben gekocht of uit nieuwsgierlgheld hebben rond gekeken.
Dienstverlenlng via de website www.ecal.nu Is of te Ielden uit bezoeken aan de webslte, Door een
foutieve technlsche instelling is helaas nlet na te gaan hoeveel keer de website is bezocht. Wel zijn er
egevens bekend omtrent het zoekgedrag; er zijn 274.106 zoekacties uitgevoerd in 833 verschlllende
g
archieooegangen. Verder is er in speciale ''zoekingangen'' gezocht: o.a, Bevolklngsreglster: 173.042,
Beeldbank: 111,366, Mllltleregisters: 9,204, Regesten; 4.848.
In hct kader van dienstverlening rlchting de gemeenten, waal-van het Erfgoedcentrum de archieven
beheerd, zijn in de ze helft van 2011 326 uitlenlngen verwerkt.
2.4 Programma streekcultuurtaken
Realisatie Begroting Realisatie
2011 2011 2010
(2 C C
172.303 163.782
-172. 597 -163.782
-294 - Gerealiseerde baten en Iasten
Baten
Lasten
2.4-1 Streektaal
Met betrekking tot de streektaal is verder gewerkt aan het nieuwe deel van het WALD (Woordenboek
Achterhoeks en Liemers Dialect) dat in 2012 moet verschijnen. De uitwerking van materiaal voor het
ijfde en laatste hoofddeel van bet WALD (De mens en zien wark) is na de verhuizlng weer opgepakt
v
zijn vler vragenlijsten uitgewerkt. Ook is verder gewerkt aan het scannen van het WALD om zo
en er
de reeds |epubliceerde dclen beschikbaar te stellen vla de website.
king met de dialectoloog zijn mevrouw Beskers en de heer Krosenbrlnk aan het
In samenwer
ken in hoeverre het door Heesen verzamelde woordmateriaal van Kottens dialect een
onderzoe
ulling is op het reeds bestaande woordenboek van het Winterswijks van G.H. Deunk.
aanv
In het kader van het project Grammatica van de Achterhoekse en Liemerse Dlalecten GRALD zijn in
Inet verslagjaar drie vragenlijsten verstuurd : 36, 37 en 38) aan de ongeveer 180 zgn, 'metwarkers'
k van medewerkers In de regio die input Ieveren ten beheeve van het WALD en GRALD). De
(netwer
vragenlijsten worden vervolgens door een vrljwilliger uitgewerkt.
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In de tweede helft van 2011 zljn twee Iocale streektaal woordenboeken verschenen waar het
Erfgoedcentrum een belangrljke bijdrage aan heeft geleverd. Het betreft het Saenders Woordenboek
en bet Wehls Woordenboek; bejde boeken zljn tjdens een feestelijke bjeenkomst in de betre|ende
gemeente gepresenteerd.
Diverse basisscholen hebben bij het Erfgoedcentrum het Iespakket dialectlessen aangevraagd.
In het kader van verkiezing van het organiseren van de Achterhoekse en Liemerse Boekenweek 2012
(wordt gehouden in maart 2012) en In het kader daa|an de verklezlng van het Beste Streekboek
2011 is de boekenweekcommlssie diverse keren bij elkaar gekomen en heeft de jur'y voorselectles
gemaakt,
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de streektaaldicteecommissie ter voorbereidlng op
streektaaldlctee 2012,
De dialectoloog en streektaalconsulente hebben meerdere malen advlezen en input geleverd met
betrekking tot spell|ngsvragen van derden. Zo werd ge'l'nformeerd naar de correcte schrijMijze van
woorden als wehme, riezen/rijzen. Voor een publicatie spelde de dialectoloog het gedicht Onzen
Achterhook van B. Stegeman om in de WALD-spelling.
Met de Wikimedla-stichting is correspondeerd over de in het SoNT-gebied te gebruiken spelllng.
Daarnaast zljn de volgende verhalenbundels in de WALD-spelllng gezet:
Jantjen Hendriksen Tied van kommen en tled van gaon (Drempt 2011).
Getman Rondum Hummel 3 (Hummelo 2011).
. Achterhoekse verhalen in : Flonkergood 2011 (z.p. 2011).
Tekstboekje blj cd Bonne Route, uitgegeven door het gelljknamige ensemble.
Voorts zljn enkele dlalectverhalen gecontroleerd op spelling evenals diverse artikelen voor
Den Schaorpaol.
2.4.2 Publicatie
Het Erfgoedcentrum heeft het Jaarboek 2012 van de Historische Vereniging Achterhoek en Liemers
uitgegeven. Er is een belangrljk werk over het Ieven vun Plet Mondriaan uitgebracht. Daarnaast is
ondersteuning verleend aan de totstandkoming van diverse publicatles zoals het boek over de
Begraafplaatsen van Doetlnchem en de onder 2,3. 1 genoemde locale streektaal woordenboeken voor
Wehl en Zevenaar.
Tevens zijn er voorbereidende werkzaamheden verricht voor uitgaven dle in 2012 worden gepland
zoals het Boerderij- en Veldnamenboek Doetinchem, een boek over de Popcultuur in de regio en een
publlcatie met betrekking tot de PGEM,
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In de studiezaal van het Erfgoedcentrum is een 'boekwlnkel' ingericht waar zowel eigen uitgegeven
bllcaties als publlcatles van derden (met betrekking tot de reglo) worden verkocht. Ook
pu
tweedehands boeken zijn daar te koop. Daarnaast zljn er een aantal boekenverkopen op Iocatle
eorganiseerd (zoals bij de Midwinteraovond in Lievelde) en zijn er via de webwinkel op de website
ook boeken te bestellen.
3 Paragraaf bedrijfsvoering
3.1 Medewerkers
3.1.1 Vast personeel
Alle medewerkers van het Achterhoeks Archief en het Starlng Instltuut zljn (met ongewijzigde
arbeîdsvoorwuarden) per 1 jull 2011 in dienst gekomen bij het Erfgoedcentrum,
Formatie van het ërfgoedcentrum is 12,13 fte. Op 31 december 2011 waren er 19 mensen in dienst.
Drie daai-van zijn niet opgenomen in de fte's; de streektaalconsulente is werkzaam op projectbasis en
twee full-time medewerkers zljn bij het E|goedcentrum in dlenst via de Wedeo.
Er is sprake van enige vacatureruimte; deze wordt in de loop van 2012 ingevuld.
3.1.2 Vrijwilligers
Het Erfgoedcentrum is voor een groot aantal activiteiten en werkzaamheden afhankelijk van de inzet
n vrkjwilligers, vrijwel alle vrijwiiliqers dle al vrijwilliger waren bij het Achterhoeks Archief cl|nwel bij
va
het starlng Instituut zijn meegegaan naar het Erfgoedcentrum, In de Ioop van 2011 zljn daar circa 10
Ieuwe vrijwilligers bijgekomen. Op 31 december 2011 waren er 31 vrijwilllgers werkzaam bij het
n
E|goedcentrum.
3.2 Samenwerking
H t Erfgoedcentrum werkt nauw samen met de Oost-Gelderse archlefdiensten zoals voorheen het
e
hterhoeks Arclnief daarmee al nauw samenwerkten. Het betreft de archiefdienst van het Waterschap
Ac
Ipssel, het Streekarchivariaat de Llemers en Doesburg en het Reglonaal Archief Zutphen. Er is
Rijn en
iodlek overleg In het zgn. OGAO (Oost Gelderse Archivarissen Overleg) en het OGIO (Oost
per
Gelderse Inspecteurs Overleg) en gezamenlijk worclt het cuîtuur histor|sch magazine Oer uitgegeven.
Met het Regionaal Archief Zutphen Is de samenwerking tevens in het kader van de uitgesproken
tles van de besturen van de gemeente Zutphen en het Erfgoedcentrum om de samenwerking op
Inten
I mogelijk vlakken te intensiveren. Mogelijk kan dit leiden tot één gezamenlijk Erfgoedcentrum.
zovee
komende twee jaar zal daarom in ieöer |eval de directeur van het Erfgoedcentrum ook de functie
De
van stads- en streekarchivaris bij het Regionaal Archief Zutphen vervullen.
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Verder is er goede samenwerking geweest met de medegebruikers van 't Brewlnc en met name de
Blbliotheek West Achterhoek, Wat heeft geleld tot uitwlsseling van kennis en ervarlngen maar ook
heeft geleld tot concrete gezamenlijke actlviteiten.
Met alle historlsche en oudheldkundige verenigingen is meerder malen contact geweest. Vooralsnog
ten behoeve vun wede|ijdse kennismaklng maar ook zljn met een aantal historische vereniglngen
toekomstige concrete plannen/actlviteiten besproken en gepland. Bljvoorbeeld het samen opzetten
van h|storçsche informatlepunten in de regio, ondersteun|ng door het Erfgoedcentrum bij publicaties
maar ook bij beschrljven en beheren van collecties en Inet organiseren van rondleidingen bij het
Erfgoedcentrum als excursie voor leclen van historische verenlginçen.
4 Paragraaf financiën
Per 1 juli 2011 is Stichtlng Starlng lnstituut gefuseerd met het Achterhoeks Archief zoals reeds Is
aangegeven In het begin van dit jaaNerslag. Op 22 junl 2011 Is door het bestuur van Stichting Staring
Instituut een unanlem beslult genomen creze fusie aan te gaan. De fusie heeft de goedkeuring van de
Raad van Toeztcht en het college van burgemeester en wethouders van Doetlnchem, In het
ontbindingsbesluit van 23 juni 2011 staat vermeld:
''Het fusiebesluit impliceed, dat de medewerkers, de vorderingen, het vermogen en de schuldenz de
Iusten en lasten van de Stichting Staring Instituut per 1 juli 2011 overgaan en worden overgedragen
de op juli 2011 In werking tredende gemeenschappelijke regeltng Erfgoedcentrum Achterhoek en
aan
Liemers. Hlel-toe wordt een slotbalans per 30 juni 2011 van het Staring Instituut opgemaakt. Alles wat
vanaf 1 juii 2011 aan de Stichting Staring Instituut toevult, valt hierdoor toe aan haar rechtsopvotger:
de gemeenschappelljke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.'' Stichting Staring lnstitutlt
werd per 1 ju|l 2911 Ontbonden.''
De slotbalans per 30 juni 2011 van Stichting Staring Instituut is opgemaakt. De posten voorkomende
deze balans zijn als openlngsbalans ingebracht in de administratie van het Erfgoedcentrum
op
hoek en Liemers. De investeringen voor het depot, de studiezaal en de educatleruimte in 't
Achter
Brewinc zijn betaald door de Reglo Achterhoek. De totale investering bedraagt C 965.380. Door de
Provincie Gelderland en de Gemeente Doetinchem werd voor C 410.000 bijgedragen? zodat aan eigen
investeringen een bedrag resulteert van C 555.380. Dlt bedrag dient door het Erfgoedcentrum
terugbetaald te worden aan de Regio Achterhoek. De wijze en voorwaarden van terugbetallng en
vergoeding voor rentelasten is nog niet definitief vastgelegd.
Resultaten :
Het Erfgoedcentrum heeft over de periode 1 juli 2011 t/m 31 december 2011 een positlef resultaat
Id van C 20,684. De totale opbrengsten zijn C 32.302 hoger uitgekomen dan begroot. De totale
beha a
Iasten zljn C 18.187 hoger uitgekomen dan begroot. De financlële baten zijn C 6.569 hoger
uitgekomen dan begroot.
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hogere baten komen voort uit meer opbrengst detachering ad f 22. 151 en meer opbrengst overige
De
ingtaken ad C 19.159. Lagere baten door mlnder opbrengst baten uit acties van derden
baten Star
ingtaken ad (2 3.693 en minder ontvangen bljdragen gemeenten Staringtaken ad C 3.742.
Estar
Iasten worden voornamelijk veroorzaakt door een grote afwijklng op de begrote
De hogere
kosten, Deze afwijking bedraagt 15 53.568 waarbij de post servicekosten 't Brewinc
huisvestings
draagt waartegenover geen begroot bedrag staat. Ook de post overige huisvestingskosten
C 41.354 be
339 af t.o.v. de begroting, hoofdzakelijk eenmalige kosten t.b.v. de nieuwe huisvesting.
wijkt (2 17.
ten waren moellljk te voorzien. De personeelskosten kwamen C 43.619 Iager uit
Deze eenmalige kos
dan begroot, alsmede de kapitaallasten al f: 5.435.
Voor het overige verwijzen wij u naar de opgestelde cijfers 2011.
Doe i chem, 23 mei 2012
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