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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1.Het jaarverslag 2017 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen als centrumgemeente 

vast te stellen. 
2. De Meerjarenbegroting 2019-2022 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen als 

centrumgemeente vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
Vaststellen van het jaarverslag 2017 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) als centrumgemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 
 

1. Jaarverslag RHCVV 2017 
2. Meerjarenbegroting RHCVV 2019-2022 
3. Zienswijze gemeente De Bilt 
4. Reactie bestuur op de zienswijze van De Bilt 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Jaarverslag 2017 en Meerjarenbegroting 2019-2022 Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
Y.P. van Mastrigt 
 
Organisatie onderdeel 
Interne Dienstverlening 
 
E-mail opsteller 
Minny.Scheele@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346-254753 
 
Registratie nummer 
Z/18/136555-VB/18/93845 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente voor de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Naast de gemeente Stichtse Vecht nemen de 
gemeenten De Ronde Venen, Weesp en De Bilt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. 
 
Archiefwettelijk is het verplicht om de permanent te bewaren archieven van de deelnemende 
gemeenten en hun rechtsvoorgangers te bewaren, zodat ze beschikbaar zijn en blijven voor burgers, 
bedrijven, onderzoekers en historici. Gemeenten vormen ook steeds meer digitale archieven, die in 
hun digitale vorm ook duurzaam bewaard en beschikbaar gesteld moeten kunnen worden. Samen 
met twee andere gemeenten hebben we hiervoor in 2009 een gemeenschappelijke archiefdienst met 
een archiefbewaarplaats en een studiezaal in Breukelen gevestigd. In 2014 is gemeente Weesp 
aangesloten. De archivaris heeft ook het toezicht op het informatiebeheer van de gemeenten. 
Tenslotte speelt het RHCVV met haar historische collecties een rol bij het locale en regionale 
erfgoedbeheer.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Archiefwet- en regelgeving, lokale archiefverordeningen en de gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Daarnaast past het bij gemeentelijk beleid om  
informatie steeds meer digitaal beschikbaar te stellen i.h.k.v. de digitale dienstverlening.   
 
Argumenten 
- De deelnemende gemeenten De Ronde Venen, Weesp en de Stichtse Vecht hebben eerder 

ingestemd met het jaarverslag 2017 en de meerjarenbegroting 2019-2022.  
- De gemeente De Bilt heeft een zienswijze ingediend m.b.t. de investeringen in de meerjarenraming. 

De zienswijze is besproken en inhoudelijk behandeld door het algemeen bestuur in haar 
vergadering van 24 september en afgesproken is om het dienstverleningsniveau nader te bekijken.    

 
Kanttekeningen 
- De meerjareninvesteringen passen bij de begin dit jaar ingezette koers van een Zelfstandig en 

Versterkt RHCVV voor 2018-2024.  
- De gemeente Weesp zal het RHCVV verlaten binnen de termijn van 4-6 jaar en de gemeente De 

Bilt wil na 2024 een zelfstandige koers uitstippelen.   
- De Gemeenschappelijke Regeling geldt voor onbepaalde tijd en is in 2014 met de aansluiting van 

Weesp voor minimaal 10 jaar verlengd tot 2024.  
 
Communicatie 
Na besluitvorming worden de andere deelnemende gemeenten Weesp, De Ronde Venen en De Bilt 
alsmede de archivaris van het RHCVV geïnformeerd over de besluiten van de centrumgemeente. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De effecten van de financiële jaarstukken van het RHCVV zijn vertaald in de financiële stukken van 
de deelnemende gemeenten. De wettelijk verplichte uittrede van Weesp vanwege de samenvoeging 
van de gemeente met Amsterdam en het geformuleerde voornemen tot uittreden van De Bilt stelt 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen versneld voor de vraag wat hun toekomst is binnen de 
gemeenschappelijke regeling. Binnen het Algemeen Bestuur is tussen de burgemeesters van De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht - tevens  portefeuillehouder voor het RHCVV - afgesproken zich 
komend jaar te oriënteren op de toekomst van de gemeenschappelijke regeling. 
 
13 november 2018 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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