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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. De overheveling van het batig saldo van de jaarrekening 2011 van het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen ad. €40.106,32 naar de reserve bedrijfsvoering 2013 voor de aanschaf 
van een digitaal Archief Management Systeem, goedkeuren. 

2. De jaarrekening 2011 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen vaststellen. 
3. De meerjarenbegroting 2013-2016 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 

goedkeuren. 
4. De gemeenten De Ronde Venen en De Bilt deze besluiten meedelen. 
 

 
Samenvatting 
 
De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente voor de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen. Daarom dient de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht de 
jaarrekening en de (meerjaren-) begroting van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen vast te 
stellen respectievelijk goed te keuren.  
 
 
 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief van het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 
2. De jaarrekening 2011 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.  
3. De meerjarenbegroting 2013-2016 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 
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Toelichting 
De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente voor de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen. Naast de gemeente Stichtse Vecht nemen de gemeenten 
Ronde Venen en De Bilt deel aan deze gemeenschappelijke regeling. 
De algemene leiding berust bij het algemeen bestuur, ook wel de Archiefcommissie genoemd. De 
Archiefcommissie wordt voorgezeten door de burgemeester van de centrumgemeente en bestaat verder 
uit de burgemeester van De Ronde Venen en de burgemeester van De Bilt. De streekarchivaris 
functioneert als secretaris van de Archiefcommissie.  
 
Begroting, begrotingswijziging en jaarrekening worden niet eerder vastgesteld, c.q. voorlopig vastgesteld 
dan nadat over het concept overeenstemming is bereikt in het algemeen bestuur – de Archiefcommissie. 
 
De jaarrekening 2011 van het Regionaal Historisch Centrum is vastgesteld in de vergadering van de 
Archiefcommissie van 5 september 2012. In deze vergadering heeft de Archiefcommissie ook besloten 
ons te vragen voor te stellen het batig saldo van de jaarrekening 2011, ad. € 40.106,32 over te hevelen 
naar de algemene reserve bedrijfsvoering van het RHC Vecht en Venen voor de aanschaf en inrichting 
van een Archief Management Systeem (AMS).  
 
De wettelijke overdracht van de gemeentelijke digitale archieven, is namelijk alleen mogelijk als het RHC 
zelf over een digitaal Archief Management Systeem beschikt, waarin de digitale bestanden kunnen 
worden opgenomen. Het RHC Vecht en Venen kan hiervoor geen gebruik maken van de gemeentelijke 
softwaresystemen omdat voor blijvende bewaring van digitale archieven zwaardere wettelijke eisen 
gelden dan voor de documentaire informatiesystemen die de gemeenten zelf inzetten. 
Verder kan het RHC Vecht en Venen via een Archief Management Systeem haar informatie ook via 
internet beschikbaar kunnen stellen aan zowel de raadpleger van de regionale historische archieven 
(historische verenigingen, scholen en scholieren, historici en genealogen uit alle delen van de wereld) als 
aan ambtenaren die de oude informatie regelmatig nog nodig hebben bij de uitvoering van hun taak. 
 
De meerjarenbegroting 2013-2016 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is eveneens 
vastgesteld in de vergadering van de Archiefcommissie van 5 september 2012. Het RHC Vecht en Venen 
heeft gekort op de uitgaven en in de begroting van 2013-2016 zijn  lasten structureel verlaagd.  
 
De gemeenten De Ronde Venen en De Bilt hebben laten weten dat de jaarrekening en de 
meerjarenbegroting ter kennisname aan hun gemeenteraad zullen worden aangeboden. 
 
 
23 oktober 2012  
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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