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Inleiding

Op 31 mei is aan de Archiefcommissie, het bestuursorgaan 
van het RHC Vecht en Venen, de visie 2012-2015 gepresen-
teerd. Het document is als richtlijn aangenomen door het 
algemeen bestuur. De koers die met de visie ingezet wordt 
is een koers naar een professionele, efficiënte en zichtbare 
organisatie. 

Het RHC Vecht en Venen heeft voor de komende beleidspe-
riode vier kerntaken geformuleerd. De kerntaken zijn een 
uitwerking van de wettelijke taken genoemd in de Archiefwet 
1995 en de missie in de Gemeenschappelijke Regeling.

De vier kerntaken zijn: 
• borging van de collectie; 
• archiefeducatie binnen het Cultuurhuis en daarbuiten 

ter verspreiding van historische kennis over de regio; 
• dienstverlening; 
• inspectie van de niet-overgebrachte archieven.
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Om deze vier taken efficiënt en slim uit te gaan voeren binnen 
een krimpend budget zijn vier beleidslijnen geformuleerd:

• professionalisering; 
• verbinding en samenwerking; 
• publieksbereik;
• toezicht.

Bezuinigingen

In 2013 worden de lasten van het RHC Vecht en Venen struc-
tureel verlaagd tot circa 600.000 euro. Daarmee wordt in 
de meerjarenbegroting de structurele bezuiniging van 5% op 
de omslagbijdrage bereikt. Op 25 oktober 2011 is door de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht de Motie gemeenschappe-
lijke regelingen aangenomen. Op 10 november 2011 is door 
de gemeenteraad van De Ronde Venen eveneens de Motie 
gemeenschappelijke regelingen aangenomen. De motie is 
in het dictum gelijk aan de motie van gemeente Stichtse 
Vecht. De motie is een aanvulling op de bezuinigingstaak-
stelling van 5% die per 2011 is doorgevoerd en draagt op 
de taken tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.  In de 
meicirculaire is vermeld dat de prijscompensatie van 1,5% 
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opgevangen dient te worden in de eigen begroting. Dit is ver-
werkt in de begroting, er is echter wel een looncompensatie 
en huurcompensatie in de begroting verwerkt. 

In het document dat voor u ligt wordt toelichting gege-
ven op de begroting voor 2013 en een toelichting op de 
meerjarenbegroting.
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Toelichting begroting 2013

De begroting van het RHC Vecht en Venen bestaat uit ver-
schillende posten op de lasten zijde en baten zijde. De 
grootste posten op de begroting aan de lastenzijde zijn de 
salariskosten en de huisvesting en beslaan bijna 90% van de 
begroting. De overige 10% van de lasten bestaan uit kantoor-
kosten, beheer en behoud van de collectie en digitalisering. 

De grootste post op de batenzijde  is de omslagbijdrage van 
de drie deelnemende gemeenten. Deze post beslaat bijna 
90% van de begroting. Een kleine 10% van de baten wordt 
verkregen door het acquireren van archiefbewerkingsprojec-
ten. Het RHC Vecht en Venen voert voor de drie gemeenten 
verschillende projecten uit waarbij archiefbewerkingsachter-
standen van statisch en semi-statisch archief worden weg-
gewerkt. De inkomsten door de verkoop van producten en 
diensten en door verhuur van opslagruimte is de afgelopen 
jaren gegroeid tot 3% van de begroting. 



meerjaren-
begroting
2013-2016

9

Het RHC Vecht en Venen heeft in het visiedocument 2012-
2015 vier beleidslijnen uitgeschreven om in 2015 de vier 
kerntaken slim en kostenefficiënt uit te kunnen voeren. De 
heroriëntatie van het RHC Vecht en Venen heeft invloed op 
de keuzes die gemaakt worden in de begroting. Per beleids-
lijn wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn. 

Professionalisering 

De salariskosten dalen in 2013 door natuurlijk verloop bin-
nen het team. De inzet van de fte bij de taken veranderd. Dit 
heeft gevolgen voor de fysieke dienstverlening in de studie-
zaal. Per week wordt 1,8fte besteed zodat de studiezaal vier 
dagen per week voor de klant toegankelijk is.  De dienstver-
lening zal deels verplaatst worden van de studiezaal naar de 
website. Dit is conform de landelijke ontwikkelingen en geba-
seerd op de cijfers van het studiezaal bezoek en het digitale 
website bezoek van het RHC Vecht en Venen. Een voordeel 
van digitale dienstverlening is dat de dienst verzorgd kan 
worden door één medewerker, terwijl studiezaaldienst met 
twee medewerkers moet worden verzorgd vanwege de con-
trole op de originele archiefbescheiden. In de nieuwe situ-
atie zal ruim 1,2fte besteed worden aan digitale en fysieke 
dienstverlening.
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De post studiekosten blijft onveranderd staan. De ontwikke-
lingen op het vakgebied gaan snel en de medewerkers van 
het RHC Vecht en Venen worden gestimuleerd seminars en 
workshops te volgen. Door kennisverbreding kan een flexibe-
lere inzet worden bereikt.   

De diverse huisvestingskosten dalen in 2013 met 17% 
ten opzicht van 2012. De kosten worden verlaagd door de 
schoonmaakdienst te beperken. 
 
De kantoorkosten dalen in 2013 met ruim 20%. De bespa-
ring wordt verkregen door de ICT omgeving voor de werkplek-
ken te laten verzorgen door een meer marktconforme partij. 

De kosten voor de diensten ten bate van de administratie 
bestaan uit ondersteuning op het gebied van financiën zoals 
de boekhouding en salarisadministratie en advies op het 
gebied van personeel en financiële bedrijfsvoering door de 
gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast worden er ieder jaar-
kosten gemaakt doordat de rekening gecontroleerd wordt 
door een accountantsbureau. De kosten zijn herrekend op 
basis van de werkelijke inzet in 2011 en komen 70% lager 
uit. Hier is ook een p.m. opgenomen. De rekening behoeft 
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geen accountantsverklaring. Om toch een controle van de 
rekening uit te laten voeren stelt het RHC Vecht en Venen 
voor een kascommissie uit de deelnemende gemeenten te 
laten vormen die de controle jaarlijks uitvoert.

Verbinding

Het RHC Vecht en Venen zoekt verbinding op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau. Projecten voor het bereiken van 
nieuwe doelgroepen en het verspreiden van historische ken-
nis en beleving worden vooral in samenwerking opgezet en 
uitgevoerd. Een van de investeringen om op landelijk niveau 
aan te sluiten bij de archiefbranche is een lidmaatschap 
van de branchevereniging BRAIN. On die reden is de post 
lidmaatschap verhoogd. 

Het budget voor PR en het organiseren van activiteiten is 
verdubbeld. Het RHC Vecht en Venen zal de komende peri-
ode gaan werken aan zichtbaarheid van de organisatie. 
Deze zichtbaarheid is belangrijk bij het kunnen aangaan van 
samenwerking met andere partijen, maar ook om zijn pro-
ducten en diensten onder de aandacht te brengen van een 
breder en meer divers publiek.
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De inkomsten door verhuur van vergader- en archiefruimte is 
met bijna zes maal verhoogd. Het RHC Vecht en Venen heeft 
door goede PR een partij aangetrokken die voor langere 
termijn ruimte huurt in de depots. Ook heeft het RHC Vecht 
en Venen in 2012 een nieuw tarief voor gebruik van afbeel-
dingen en bate van publicaties ingevoerd. De inkomsten die 
hieruit voortvloeien zullen van invloed zijn op de post leges.

Publieksbereik

De klant bezoekt het RHC Vecht en Venen vanwege de rijke 
collectie. Om de kwaliteit van de collectie te borgen zijn de 
posten collectievorming, restauratie en conservering, mate-
riele verzorging en ongediertebestrijding in de depots niet 
verlaagt. Het acquisitiebeleid wordt aangescherpt waardoor 
de kosten voor beheer, behoud en beschikbaarstelling 
van gedeponeerd archief worden beheerst. Bij  toeganke-
lijk maken van dit type archief zal de inzet van vrijwilligers 
gevraagd worden. Het vrijwilligersbeleid wordt de komende 
periode vernieuwd. 
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Het RHC Vecht en Venen gaat inzetten op digitale producten 
en diensten. De website van het RHC Vecht en Venen wordt 
de komende periode doorontwikkeld. De post Digitalisering 
en Internet zal worden ingezet voor digitalisering van bron-
nenmateriaal voor on-line toegang en de digitale opslag van 
de bestanden. De ontwikkeling van een digitale studiezaal 
zal een verhoging van de structurele kosten veroorzaken. 
Dit wordt mede opgevangen door het verminderen van de 
fysieke dienstverlening. De implementatie van een digitaal 
Archief Management Syteem wordt bekostigd door het batig 
saldo van de jaarrekening 2011 over te hevelen naar de 
reserve bedrijfsvoering 2013.

Toezicht

Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven zal de 
komende periode een andere vorm krijgen door de nieuwe 
regelgeving op het gebied van provinciaal en gemeentelijke 
inspectie. Ook zijn er ontwikkelingen bij de gemeenschappe-
lijke regelingen de Milieudienst en ICT binnen de regio. Ook 
op deze gemeenschappelijke regelingen dient het RHC Vecht 
en Venen wettelijk toezicht te houden op de archiefvorming. 
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Om deze ontwikkelingen te volgen en goed ten uitvoer te 
kunnen brengen zal de vrijgevallen ruimte binnen de post 
salariskosten ingezet worden voor de uitvoering van de 
inspectietaak. 

Door het actief inzetten op acquisitie van projecten voor het 
bewerken van archiefachterstanden bij de deelnemende 
gemeenten blijven de inkomsten bij de post specifieke 
inkomsten onveranderd.
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Toelichting meerjarenbegroting 2014-2016

De verdeling van de grootste posten op de begroting blijft ten 
opzichte van 2013 ongewijzigd. 

Professionalisering 

De salariskosten en de opbouw van de formatie blijven in 
2014, 2015 en 2016 gelijk.
De post studiekosten blijft onveranderd staan. De focus van 
de scholing zal liggen op records management, digitalisering 
en digitaal archief. 
De kantoorkosten dalen in 2014 nogmaals met 20%. Enkele 
langlopende contracten lopen af. Bij het afsluiten van 
nieuwe contracten wordt gekozen voor meer marktconforme 
aanbieders.

Verbinding

Het budget voor lidmaatschappen en PR blijft ongewijzigd. 
Het is voor het RHC Vecht en Venen belangrijk zichtbaar te 
zijn op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.
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Publieksbereik

De post Digitalisering en Internet zal worden ingezet voor 
digitalisering van bronnenmateriaal voor on-line toegang en 
de digitale opslag van de bestanden. De ontwikkeling van 
een digitale studiezaal zal een verhoging van de structurele 
kosten veroorzaken. De post is in 2014, 2015 en 2016 ver-
hoogd ten aanzien van 2013 om de structurele kosten te 
dragen. 

Toezicht

Door het actief inzetten op acquisitie van projecten voor het 
bewerken van archiefachterstanden bij de deelnemende 
gemeenten blijven de inkomsten bij de post specifieke 
inkomsten onveranderd.
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Rekening Raming Raming Raming Raming Raming 
Volgnr. Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LASTEN

2 Salariskosten 316.809 313.601 307.447 307.447 307.447 307.447 
2a Premie ongevallenverzekering 0 345 351 351 351 351 
4 Huisvestingskosten 191.349 193.837 200.307 200.307 200.307 200.307 
4a Huisvestingskosten (diversen) 30.274 29.530 24.500 24.500 24.500 24.500 
6 Studiekosten/seminars e.d. 0 2.000 2.000 2.598 2.598 2.598 
8 Kantoorkosten 47.190 33.000 27.040 17.070 17.550 18.181 
8a Ongediertebestrijding 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
10 Reiskosten (dienstverkeer) 513 510 750 750 750 750 
12 Diensten t.b.v. administratie 6.500 21.912 6.500 6.500 6.500 6.500 
14 Accountantskosten 2.375 3.700 pm pm pm pm 
16 Onvoorzien uitgaven 650 1.624 1.500 1.500 1.500 1.500
22 Digitalisering & internet 5.090 5.000 11.000 13.000 13.000 13.000
22a Aanschaf Archief Management Systeem 0 0 35.750 0 0 0
24 Voorlichting / publiciteit 270 1.020 2.000 2.000 2.000 2.000 
24a Vergoeding vrijwilligers 1.456 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
26 Boeken / kaarten / prenten 1.458 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
26a Lidmaatschappen 979 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 
27b Auditorium 0 1.500 0 0 0 0 
27c Bankkosten 37 0 50 50 50 50 
28 Restauratie & conservering 9.215 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 
28a Materiële verzorging 5.282 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
30 Kapitaallasten 31.285 17.218 32.685 32.685 32.206 31.575 
30a Reserveringen 0 -237 0 0 0 0 
30c Dekking afschrijving depots en inrichting 

uit reserve
-30.175 -16.690 -30.175 -30.175 -30.175 -30.175 

30d Ontrekking reserve bedrijfsvoering 0 0 -35.750 0 0 0
32 Batig saldo 40.106 0 0 0 0 0 

Totaal lasten 662.364 625.071 603.656 596.283 596.284 596.284 

Exploitatie



19

Rekening Raming Raming Raming Raming Raming 
Volgnr. Omschrijving 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BATEN

3 Omslag-bijdrage gemeenten 552.221 535.598 532.270 524.396 524.397 524.397 
Bijdrage 2% deelnemende gemeente 11.044 10.712 10.645 10.488 10.488 10.488 

5 Overige baten 6.487 5.000 7.535 7.535 7.535 7.535 
7 Specifieke inkomsten:

Gemeente De Bilt, inventarisatie en 
opschonen archief

17.494 18.028 18.143 18.143 18.143 18.143 

Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie 
en opschonen archief

30.728 31.559 27.368 27.368 27.368 27.368 

De Ronde Venen, inventarisatie en 
opschonen archief

19.683 8.454 8.591 8.591 8.591 8.591 

Gemeente Stichtse Vecht (frictiekosten) 19.914 0 0 0 0 0 
8 Verhuur vergaderruimten 352 500 0 500 500 500 
8a Verhuur archiefruimte 833 833 7.500 7.500 7.500 7.500 
9 Leges 2.342 1.500 2.250 2.250 2.250 2.250 

10 Dekking reserve eenmalig 
bedrijfsvoering 

23.600 

11a Reserveringen 1.266 -10.712 -10.645 -10.488 -10.488 -10.488 

Totaal baten 662.364 625.071 603.656 596.283 596.284 596.284 



Tekeningla-
denkasten

Archiefkas-
ten

Aanschaf 
inrichting 
RHC 2008

Aanschaf 
inrichting 
RHC 2009

Aanschaf 
computers

Bedrag investering 3.153 1.919 221.939 79.812 7.000
Jaar van activeren 2011 2011 2009 2010 2013
Levensduur 5 4 10 10 5

2012
Afschrijving 631 480 22.194 7.981 0 31.285
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 631 480 22.194 7.981 0 31.285
Boekwaarde 31 dec. 1.892 960 133.163 55.869 7.000 198.883

2013
Afschrijving 631 480 22.194 7.981 1.400 32.685
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 631 480 22.194 7.981 1.400 32.685
Boekwaarde 31 dec. 1.261 480 110.969 47.887 5.600 166.198

2014
Afschrijving 631 480 22.194 7.981 1.400 32.685
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 631 480 22.194 7.981 1.400 32.685
Boekwaarde 31 dec. 631 0 88.775 39.906 4.200 133.512

2015
Afschrijving 631 0 22.194 7.981 1.400 32.206
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 631 0 22.194 7.981 1.400 32.206
Boekwaarde 31 dec. 0 0 66.582 31.925 2.800 101.307

2016
Afschrijving 0 0 22.194 7.981 1.400 31.575
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 0 0 22.194 7.981 1.400 31.575
Boekwaarde 31 dec. 0 0 44.388 23.944 1.400 69.731

Investeringen / Kapitaallasten
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KERNTAKEN
Borging Educatie Dienstver-

lening*
Inspectie Archiefbe-

werkings-
projecten

Bedrijfs-
voering

Totaal

2012 0,92 0,22 1,78 0,33 1 1 5,25
2013 0,89 0,22 1,22 0,92*** 1 1 5,25**

Sc
ha

alv
er

de
lin

g 
20

12

4 0,11 0,11
6 0,25 0,89 0,11
8 0,22 0,22 0,67 0,67
10 0,22 0,11 0,11 0,33 0,22
11 0,11 0,22 0,67

Sc
ha

alv
er

de
lin

g 
20

13

4 0,11 0,11
6 0,22 0,33 0,11
8 0,22 0,22 0,67 0,67
10 0,22 0,11 0,11 0,33 0,22
11 0,11 0,22 0,67

* Tijdens de studiezaaldienst worden ook andere taken uitgevoerd voor 8 uur.
** In 2013 vervalt door natuurlijk verloop 0,58 fte / 21 uur fysieke dienstverlening schaal 6. De ontstane ruimte wordt 

ingezet voor uitvoering van de inspectietaak.
*** Voor de uitvoering van de inspectietaak worden extern uren ingekocht.

Formatieindeling
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Verdeelsleutel 1: Op basis van het aantal meters archief in beheer op 1 januari 2011
tarief per meter archief € 56,87 Vastgesteld tarief in Gemeenschappelijke Regeling 2010, 

verhoogd met 2,3% cf. GR (CPI 2011)
Gemeente Meters Bedrag
De Ronde Venen 598,0 € 34.007,40 
De Bilt 405,0 € 23.031,77 
Stichtse Vecht 787,0 € 44.755,56 

1.790,0 € 101.794,74 

Verdeelsleutel 2: Restauratiekosten op de begroting van de gemeenten naar het streekarchief
Gemeente Bedrag
De Ronde Venen € 1.593,00
De Bilt € 1.559,00
Stichtse Vecht € 2.347,00

€ 5.500,00 

Verdeelsleutel 3: Restant op basis van het aantal inwoners
Restant in Euro's € 424.974,95 
Gemeente Aantal inwoners 1 januari 

2011 (CBS):
Bedrag

De Ronde Venen 42.994 € 123.101,72 
De Bilt 42.082 € 120.490,46 
Stichtse Vecht 63.349 € 181.382,77 

148.425 € 424.974,95 

De bijdrage van de deelnemers voor 2013 ziet er als volgt uit:
Gemeente Bijdrage 2013 * Bijdrage inclusief 

Winstopslag
Winstopslag

De Ronde Venen € 158.702,30  € 161.876,35 € 3.174,05 
De Bilt € 145.081,61  € 147.983,24 € 2.901,63 
Stichtse Vecht € 228.485,78  € 233.055,50 € 4.569,72 

€ 532.269,69  € 542.915,09 € 10.645,39 
* exclusief projectkosten (zie exploitatie nr. 7 ‘Specifieke inkomsten’)

Kostenverdeling
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Colofon

Breukelen, juli 2012

Het RHC Vecht en Venen is het samenwerkingsverband 
op archiefgebied tussen de gemeenten De Bilt, De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Schepersweg 6e 
3621 JK Breukelen 
Postbus 120
3620 AC Breukelen
telefoon: 0346-259425
e-mail: info@rhcvechtenvenen.nl
website: http://www.rhcvechtenvenen.nl
twitter: @rhcvv
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