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^ Reactie op financiële jaarstukken
RHC vecht en venen

Wij hebben kennis genomen van de Meerjarenbegroting 2019-2022 en het Jaarverslag, Jaarrekening 2017 
van het RHC Vecht en Venen.

De gemeente De Bilt heeft de voorkeur om aan te sluiten bij Het Utrechts Archief en heeft aangegeven 
hiermee rekening te houden bij de uitwerking van de businesscase, door alleen invulling te geven aan de 
basistaken van het RHVCC. Mede door de uittreding van de gemeente Weesp, ziet De Bilt geen 
toekomstperspectief voor het RHCW.
De gemeente De Bilt conformeert zich aan de Gemeenschappelijke regeling tot 2024, maar zal ook 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn na 2024. Ook bij de uittreding van de gemeente Weesp zal de 
gemeente De Bilt een nieuwe afweging maken over de betrokkenheid bij het RHCW.

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om op de financiële jaarstukken te reageren:

1. Wij stemmen in met het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en het batig saldo van € 6.135,- te 
storten in de reserve bedrijfsvoering.

2. Wij hebben bezwaar tegen de aanpassing van de begroting 2018. Ons bezwaar richt zich op het 
uitbreiden van de formatie met 3 fte door de aanstelling van een inspecteur vanaf 1 oktober 2018, 
een adviseur e-depot vanaf 1 januari 2019 en een functioneel e-depot applicatiebeheerder vanaf 
2020.
De wetgever geeft nergens aan, dat in de toezichttaak van een archiefinspecteur tussentijdse of 
thema inspecties moeten plaatsvinden en dus uitbreiding van deze functie met Ifte. Er vinden elk 
jaar inspecties plaats, waar verbeterplannen uit voortkomen.
Daarnaast rijst de vraag hoe zich de opdracht aan gemeenten vanuit archivaris/archiefinspectie en 
GS tot het inrichten van een eigen kwaliteitssysteem voor de informatievoorziening verhoudt tot de 
uitbreiding van de inspectieformatie. Gemeenten moeten risicobeheer, ook voor de I-functies 
integraal onderdeel laten zijn van de gemeente brede bedrijfsvoering en risicobeheer, zodat 
inspecties misschien zelfs overbodig kunnen worden of veel meer op afstand komen te staan.



3. Ook voor de functie van een adviseur digitale archieven, kan vooralsnog volstaan worden met 0,5 
fte. Het aanbod van digitale archieven vanuit gemeenten zal nog beperkt zijn in omvang. De 
gemeente De Bilt zal op z'n vroegst in 2021 digitale zaken gaan overdragen. Als de overdracht 
termijn van 20 jaar gehandhaafd blijft, zal dat pas met ingang van 2031 zijn.
Hetzelfde geldt voor het aanbod van digitale archieven van particulieren - veelal bestaat dat net als 
bij de gemeenten uit hybride materiaal, dus zowel papier, elektronisch en digitaal.

4. Wij zijn van mening dat de taken van een archiefinspecteur en adviseur digitale archieven 
vooralsnog gecombineerd kunnen worden tot Ifte en aangegaan worden in tijdelijk dienstverband.

5. Daarnaast stellen wij voor om de nieuwe directeur of de medewerker die de opleiding tot archivaris 
gaat volgen aan de Universiteit van Amsterdam, een verklaring te laten ondertekenen tot 
terugbetaling van de opleidingskosten, indien men eerder dan 4 jaar vertrekt.

We gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 
de secretaris

F.G. Wietses

de buraerneester.
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