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Reactie op zienswijze college B&W De Bilt dd 17 juli 2018

Geacht college,
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen heeft kennisgenomen van de zienswijze die het college van De Bilt heeft geformuleerd bij de
begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 e.v. van RHC Vecht en Venen.
De begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 e.v. van RHC Vecht en Venen zijn op 5 april jl. in
de voorjaarsvergadering van het algemeen bestuur van het RHC besproken en voorlopig
vastgesteld. De jaarstukken zijn vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van de
vier deelnemende gemeenten. De colleges van de gemeenten Weesp, De Ronde Venen en Stichtse
Vecht hebben ingestemd met de begrotingswijziging 2018 en met de meerjarenbegroting 2019 e.v.
Het college van gemeente De Bilt neemt via de ingediende zienswijze een ander standpunt in dan
de drie andere partners in de gemeenschappelijke regeling en heeft haar bezwaren uiteengezet in
een zienswijze gedateerd 17 juli 2018. Conform de procedure dient deze zienswijze in een
vergadering van het algemeen bestuur van het RHCVV behandeld te worden. Deze vergadering heeft
plaatsgevonden op maandag 24 september 2018.
De portefeuillehouder van de gemeente De Bilt heeft in de vergadering nogmaals het standpunt
van het college nader toegelicht en aangekondigd dat de gemeente De Bilt voornemens is uit de
gemeenschappelijke regeling RHC Vecht en Venen te treden per 1 januari 2024. Dit voornemen
ligt in de lijn van het voornemen van de gemeente De Bilt om haar samenwerkingsverbanden
meer territoriaal congruent te krijgen zodat er met een kleiner aantal (buur)gemeenten een
intensievere samenwerking tot stand komt. In de bestuursvergadering zijn door de directeur van
het RHCVV de voorgenomen investeringen nogmaals toegelicht aan de hand van de adviesnota op
de zienswijze.
Uit de nadere toelichting op de zienswijze van de gemeente De Bilt bleek dat binnen het bestuur
van het RHCVV een verschil van interpretatie bestaat van de termen ‘versterken’ en ‘volwaardig’
uit de businesscase van het RHCVV. Nadere bespreking van deze termen bracht de gezamenlijke
conclusie dat waar in de businesscase wordt gesproken over ‘versterken’ en een ‘volwaardig’
RHCVV het bestuur verstaat: het doen van noodzakelijke investeringen zodat er in 2024 bij het
uitreden van een of meerdere partijen, om in stappen bij een andere regeling, minimaal de
wettelijke basis en voldoende niveau aanwezig zal zijn. Voor het uitvoeren van de wettelijke
verplichting voor het duurzaam beheren van digitale informatie moet er een versterking
plaatsvinden in personele en materiele sfeer. Bij investeringen in het RHCVV zullen de
desintegratiekosten tot het minimum worden beperkt en investeringen zodanig gedaan dat ze
meehelpen in de voorbereiding op de overstap naar een nieuwe partner en zoveel mogelijk een op
een kunnen worden overgenomen.
Uit de zienswijze van de gemeente De Bilt vloeit het voornemen voort om op korte termijn een
proces te starten waarin nogmaals, met de businesscase in de hand, gekeken wordt naar het

dienstverleningsniveau in de periode 2020-2024. In het bijzonder wordt er gekeken naar wat het
betekent voor het dienstverleningsniveau om de wettelijke taken uit te voeren en de basis op orde
te brengen en houden. Dit heeft betrekking op zowel de dienstverlening van het RHCVV, dus de vier
gemeenten, richting de burger als de dienstverlening van het RHC naar de ambtelijke organisatie
van de gemeenten. Uitgangspunt in dit proces is dat het RHCVV een regionaal historisch centrum is
en niet alleen een archiefdienst. Dit proces zal verwerkt worden in de perspectiefnota 2020 en
aansluitend in de meerjarenbegroting.
Het nadrukkelijk geformuleerde voornemen tot uittreden van De Bilt in 2024 stelt Stichtse Vecht
en Ronde Venen versnelt voor de vraag wat hun toekomst is binnen het RHCVV. En vraagt van
deze gemeenten om zich op korte termijn verder te oriënteren op hun toekomst. Beide
portefeuillehouders hebben de toezegging gedaan bereid te zijn om die heroriëntatie sneller dan
voorzien in eigen gemeente te gaan oppakken. Dit proces zal niet afgerond zijn voor het
vaststellen van de perspectiefnota, doch binnen een jaar plaatsvinden.
De portefeuillehouder van gemeente De Bilt heeft na behandeling van de zienswijze in het bestuur
van de RHCVV uitgesproken akkoord te zijn met de begroting voor het jaar 2018 en 2019 en de
uitvoering van de businesscase. Voor wat de meerjarenraming betreft heeft hij een voorbehoud
gemaakt op het punt van de investeringen in dienstverlening. De bestuursvergadering van 22
november 2018 zal gebruikt worden voor de start van het gesprek over het dienstverleningsniveau
en de investeringen die op dat gebied nodig zijn om de uitvoering van de wettelijke taak van het
RHCVV mogelijk te maken indachtig de afspraken over desintegratiekosten en desinvesteringen.
Hoogachtend,

Y. van Mastrigt
Voorzitter algemeen bestuur GR RHC Vecht en Venen

Roosmarijn Ubink
Secretaris algemeen bestuur RHC Vecht en Venen
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