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Ingekomen

Geacht college,
Wij hebben als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en

Venen de jaarstukken ontvangen met het verzoek om in te stemmen met:

1.
2.
3.

de jaarrekening en het jaarverslag 2020
het voorstel om het negatieve resultaat in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten
de (meerjaren-jbegroting- 2022-2025

In verband met uw verzoek merken wij op, dat ons college via het Algemeen delegatiebesluit 2017 door
de gemeenteraad van De Ronde Venen is gedelegeerd om een zienswijze naar voren te brengen omtrent
uw jaarrekening en begroting.
Wij kunnen u meedelen dat de ontvangen documenten ons geen aanleiding geven tot commentaar en dat

wij onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad met de verhoogde bijdrage 2022, met deze

documenten kunnen instemmen, en geen zienswijze indienen.

Het jaar 2020 is een historisch jaar geweest, het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen hebben
grote invloed gehad op de dienstverlening. Het college waardeert de creatieve inzet van het RHC

waardoor toch veel mogelijk is gebleken om de bezoekers van informatie te voorzien. Verschillende
activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid' zijn georganiseerd. Daarnaast zijn online
publieksevenementen georganiseerd zoals bijvoorbeeld het geschiedeniscafé 'De geschiedenis van
toen”. Het RHCW heeft in 2020 verdere uitvoering gegeven aan het creëren van meer zichtbaarheid en
de verdere (digitale) toegankelijkheid van de collectie en haar diensten zowel richting burgers als
ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de aangesloten gemeenten.
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Wij wensen het RHC W succes met het in stand houden van dienstverlening richting de inwoners in
deze tijden van beperkingen als gevolg van corona.

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het RHC W.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

Mi
Ruud Rleijnen
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