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de gem|entebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W,
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ma|am.saWollahi@minbzk.nl
Kenmerk
2012*000525892
Datum 19 september 2012
Betreq Septembercirculaire 2012 gemeente en provinciefonds
Geacht college, geachte raad,
Graag attendeer ik u op het verschijnen van de septembercirculaires 2012 van het
gemeentefonds en het provinciefonds. Deze circulaires zijn de eerste circulaires
gemeentefonds en provinciefonds die alleen digitaal zullen verschijnen. Een
inventarisatie onder gebruikers heeft uitgewezen dat hiervoor een groot draagvlak
bestaat. De circulaires zijn onlangs op |.rijksoverheid.nl geplaatst en aan de
contactpersonen bij de gemeenten en provincies gemaild.
Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
T. Livius
Directeur Bestuur, Democratie en Financiën
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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. 
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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.







meerjaren-
begroting
2013-2016


12


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.











18


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
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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


Tekst: Bernadine Ypma MA
Foto’s: collectie RHC Vecht en Venen
Ontwerp cover: Annemarie Zijl
Ontwerp binnenwerk: Bart de Zwart
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Inleiding


Voor u ligt het jaarverslag 2011. Dit jaarverslag vormt een 
afsluiting van de periode van centralisatie en verandering. 
Het RHC Vecht en Venen beleefde in 2009 een prachtige 
start en opening in het Cultuurhuis in Breukelen. De klanten 
en medewerkers zijn nu gewend en bekend met de centrale 
locatie van het RHC Vecht en Venen in de regio. 


In 2011 ontviel het RHC Vecht en Venen zijn directeur en 
streekarchivaris dhr. Jaap Berghoef.  Dhr. Berghoef was al 
meer dan tien jaar werkzaam als archivaris in de regio en 
had vele contacten in het cultureel historische veld. Zijn inzet 
voor het genereren van aandacht voor de lokale en regionale 
geschiedenis is van grote waarde geweest. 


In 2011 heeft het gehele team van het RHC Vecht en Venen 
en in het bijzonder dhr. Ton Hagen zich ingezet om de voort-
gang van de bedrijfsvoering te garanderen. Dat is gelukt. 
In 2012 volgt Vecht en Venen onder leiding van de nieuwe 
directeur en streekarchivaris mevr. Bernadine Ypma een 
nieuwe koers.
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Kennismaking


Kwaliteit


Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke rege-
ling op archiefgebied waaraan de gemeenten De Ronde 
Venen, Stichtse Vecht en De Bilt deelnemen. Het RHC Vecht 
en Venen is een dienstverlenende organisatie die vanuit zijn 
cultuurhistorische collectie producten en diensten ontwik-
keld voor zijn klanten ten behoeve van de stimulering van 
kennis over het lokale en regionale verleden. 


Het RHC Vecht en Venen is een open organisatie waar ieder-
een welkom is. De unieke collectie van het RHC Vecht en 
Venen en de betekenis van de collectie voor de regio Vecht 
en Venen verdient alle aandacht. Open door hoogwaardige 
dienstverlening en aandacht door goede borging van de 
kwaliteit van de collectie. Borging en dienstverlening zijn het 
afgelopen jaar de speerpunten van het beleid geweest.


(Digitale) Dienstverlening


De dienstverlening van het RHC Vecht en Venen gebeurt voor-
namelijk in de studiezaal en digitaal via e-mail. De ervaren 
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medewerkers helpen de klant op weg door deskundig advies 
te geven en voeren in opdracht onderzoek uit. De diverse 
groep klanten bestaat uit  wetenschappelijke onderzoekers, 
de historisch geïnteresseerde burger, de rechtzoekende 
burger, de scholier en de zakelijke klant. Voor de verschil-
lende doelgroepen biedt het RHC Vecht en Venen op maat 
gemaakte producten en diensten. Door actief ondersteuning 
te bieden bij lokale en regionale activiteiten heeft het RHC 
Vecht en Venen ook buiten de studiezaal de belangstelling 
voor de lokale geschiedenis gestimuleerd.


Naast de burger is de gemeenteambtenaar een belangrijke 
klant van het RHC Vecht en Venen. De ambtenaren van de 
drie deelnemende gemeenten hebben dagelijks archiefstuk-
ken en informatie nodig bij uitvoering van de werkzaamhe-
den. Ambtenaren van de Bilt, De Ronde Venen en Stichtse 
Vecht deden telefonisch, per e-mail en in de studiezaal veel-
vuldig verzoeken die snel en efficiënt zijn afgehandeld. 
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Transparante overheid


Het RHC Vecht en Venen concentreert zich op het toegan-
kelijk maken en beschikbaar stellen van informatie, zowel 
van de historische archieven als de gemeentelijke informa-
tiehuishouding. Onderdeel van de wettelijke taakuitvoering 
is het toezicht op de niet-overgebrachte archieven bij de drie 
gemeenten. Het RHC Vecht en Venen heeft in 2011 aanvul-
lende werkzaamheden verricht voor het wegwerken van de 
archiefbewerkingsachterstanden. Daarnaast houdt het RHC 
Vecht en Venen toezicht op de overdracht van de archieven 
naar de archiefbewaarplaats in Breukelen.


Gemeentelijke archiefbescheiden worden na twintig jaar 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het RHC Vecht 
en Venen beschikt over ruime depots met klimaatbeheersing 
en voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995. Daarnaast 
is het RHC Vecht en Venen een dienstverlenende organisatie 
en draagt er zorg voor dat de burger de archieven kunnen 
inzien. Om dit te kunnen faciliteren inventariseert en digitali-
seert het RHC Vecht en Venen de archieven. Het RHC Vecht 
en Venen stelt de collecties voor de klant in de studiezaal en 
online beschikbaar.
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De organisatie


Het bestuur


Het bestuur van het RHC Vecht en Venen, de Archiefcom-
missie, bestond in 2011 uit mevr. M. in ’t Veld (voorzitter 
en burgemeester Stichtse Vecht), mevr. M. Brugman (bur-
gemeester De Ronde Venen) tot 16 november en vanaf 22 
november dhr. M. Divendal (burgemeester De Ronde Venen), 
dhr. A.J. Gerritsen (burgemeester De Bilt) en adviserend lid 
mevr. I.E.C.M. Broos (provinciaal archiefinspecteur). Advi-
serend lid dhr. J. Berghoef (streekarchivaris en directeur 
RHC Vecht en Venen) werd in 2011 vervangen door dhr. A. 
Hagen (plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend 
streekarchivaris).


De medewerkers


Dhr. J. Berghoef (1fte) heeft zijn taak als streekarchivaris en 
directeur in 2011 niet meer kunnen vervullen.
Dhr. A. Hagen (1fte) is adjunct streekarchivaris en belast 
met de coördinatie van de bewerkingsprojecten en verant-
woordelijk voor het depotbeheer. Dhr. Hagen heeft de taken 
van de directeur / streekarchivaris waargenomen.
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Mevr. E. Drees (0,8fte) is senior-archivist en belast met de 
zorg voor de beeldcollecties. Daarnaast ontwikkelt mevr. 
Drees de educatieve producten en biedt zij ondersteuning 
bij het organiseren van projecten en publicaties door lokale 
erfgoedinstelling en historische kringen. 


Jaap Berghoef


Directeur en streekarchivaris Dhr. Berghoef was vanaf 1999 


verbonden aan het RHC Vecht en Venen en voorgangers. Zijn 


directeurschap stond in het teken van klantvriendelijkheid 


en cultuurbehoud. Hij legde zich toe op het verwerven van 


particuliere archieven, zoals van sportverenigingen, kerken, 


politieke partijen, buitenplaatsen en bekende families. De 


collectie van het RHC Vecht en Venen is mede door de inzet 


van dhr. Berghoef en zijn opmerkzaamheid voor bijzondere 


archivalia een unieke collectie. Een groot wapenfeit in de car-


rière van dhr. Berghoef is de totstandkoming van de centrale 


huisvesting van het RHC Vecht en Venen in Breukelen. Dhr. 


Berghoef is op 14 juli 2011 op 53 jarige leeftijd overleden na 


een periode van ziekte. 
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Dhr. B. Jagt (0,8fte) is belast met de uitvoering van de ver-
schillende projecten die het RHC Vecht en Venen uitvoert 
voor de gemeenten. Het gaat om de bewerking van de 
archiefachterstanden aan statisch en semi-statisch archief.
Mevr. B. van Tol Burgers (0,6fte) is werkzaam bij het RHC 
Vecht en Venen als junior archivist. Haar aandacht is vooral 
gericht op de dienstverlening in de studiezaal, genealogisch 
onderzoek en paleografie (het lezen van oud schrift). Daar-
naast begeleidt mevr. van Tol de grote groep enthousiaste 
vrijwilligers.
Mevr. P. Engelberts (0,6fte)is junior archivist. Mevr. Engels-
berts richt haar aandacht vooral op de digitale ontwikkelin-
gen en digitale dienstverlening. 
Mevr. W. de Kruijter-Zandstra (0,2fte) is medewerker mate-
riele verzorging en draagt met de uitvoering van haar taken 
bij aan het beheer en behoud van de collectie. 


In 2011 is het team van het RHC Vecht en Venen door ver-
schillende tijdelijke projectmedewerkers aangevuld:
Dhr. C.J. Kruijter (0,3fte)  is werkzaam bij het RHC vecht en 
Venen als project medewerker voor de uitvoering van een 
archiefbewerkingsproject. 
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Dhr. M. Bakker heeft gedurende acht maanden de adjunct-
streekarchivaris ondersteuning geboden bij twee projecten 
betreffende de bewerking van archiefachterstanden. 


Het RHC Vecht en Venen kent een groep enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers. De taken van de vrijwilligers lopen 
zeer uiteen maar houden vooral verband met het toegan-
kelijk maken en houden van de unieke collectie. De groep 
bestond in 2011 uit mevr. A. van Straalen, mevr. M. van Dijk, 
mevr. J. Nieuwland, mevr. N. van Haaften, dhr. P. van Dors-
sen, mevr. M. Kennis, dhr. F. Veerhuis, dhr. A. van Tol, dhr. A. 
van Ankeren, dhr. J. Klijn, dhr. W. van Schaik, dhr. W. Bekker, 
mevr. W. Storimans, Dhr. T. Kooiman, mevr. L. Verhoek en 
mevr. A. Stam. 
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Borging


Overdracht gemeentearchieven


In 2011 is het archief van de voormalige gemeente Abcoude 
van de periode 1981-1990 overgebracht naar de archiefbe-
waarplaats. Dit archief beslaat 37 meter plankruimte. Ook 
overgebracht is het archief van de voormalige gemeente 
Maartensdijk van de periode 1990-2000 en dit archief 
beslaat ruim 64 meter. Deze archieven worden na overbren-
ging eerst geplaatst in het quarantaine depot. In dit depot 
krijgen de archiefbescheiden de tijd om te acclimatiseren 
en wordt eventueel aanwezig ongedierte verwijderd. Het 
archief wordt materieel verzorgd en kan verplaatst worden 
naar het bewaardepot. Omdat de archieven niet in goede en 
geordende staat zijn overgebracht en ook een beschrijvende 
inventaris ontbreekt, volgt een inventarisatie door het RHC 
Vecht en Venen. De bewerking bestaat uit het beschrijvend 
inventariseren en ordenen van het archief zodat het archief 
toegankelijk is voor de klant.
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Cultuurhistorische collectievorming


Naast de gemeentelijke archieven beheert het RHC Vecht en 
Venen ook particuliere archieven. Het RHC Vecht en Venen 
acquireert particuliere archieven die uniek én representa-
tief zijn voor de lokale geschiedenis. Een archiefvormer of 
eigenaar schenkt niet zomaar zijn of haar archiefstukken. 
Het team van het RHC Vecht en Venen heeft binding met de 
regio en is een betrouwbare partner. De schenker vertrouwd 
zijn archiefbescheiden aan de zorg van het RHC Vecht en 
Venen toe. De archieven worden met de hulp van vrijwilligers 
toegankelijk gemaakt voor het publiek. De klant weet de weg 
naar dit deel van de collectie goed te vinden en vooral de 
beeldcollecties zijn geliefd. 


In de periode 2009 tot 2011 is het archief van de Stichting 
Samenwerkende Woningbouwverenigingen te Bilthoven 
geacquireerd. De Stichting is ontstaan na samenvoeging 
van de drie vroegere Biltse woningbouwverenigingen (de 
Algemene Biltse Woningbouwverenging, Patrimonium en 
st. Jozef). Het archief geeft inzicht in het ontstaan van de 
woningbouwverenigingen en de bouw van de wijk Tuindorp 
rond 1920, het eerste grote complex voor sociale woning-
bouw in de gemeente de Bilt. Bekend was dat het oudste 
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deel van het archief onder erbarmelijke omstandigheden 
bewaard werd. Hoewel de SSW het belang inzag van het 
deponeren van het oudste deel van het archief, duurde het 
tot oktober 2011 voordat de archieven in Breukelen werden 
afgeleverd. Inmiddels is een begin gemaakt met het inventa-
riseren van het archief.


Het archief dat door de Hervormde Gemeente De Bilt  is 
gedeponeerd is een vervolg op het oude archief dat via Het 
Utrechts Archief is binnengekomen. Het omvat de periode na 
1936 tot en met 1982. 


De beeldcollectie, in jargon de Topografisch Historische 
Atlas, is uitgebreid met een collectie foto’s van Oud-Zuylen 
en Kees Dudok de With. 


Bibliotheek


Het RHC Vecht en Venen ontvangt regelmatig schenkingen 
voor de historische bibliotheek. Goed archiefonderzoek 
begint altijd bij de historische bibliotheek. De bibliotheek 
van het RHC Vecht en Venen biedt kennis over de geschiede-
nis van de regio. De schenker geeft het boek aan het RHC 
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Vecht en Venen omdat hij of zij het archief een warm hart 
toedraagt. Daarnaast werkt het RHC Vecht en Venen regel-
matig mee aan publicaties door afbeeldingen te leveren en 
de auteurs te adviseren tijdens het archiefonderzoek. Het 
RHC Vecht en Venen vraagt in ruil een exemplaar van het 
boek. Het RHC bezit een unieke collectie kranten betrekking 
hebbende op het gebied De Bilt en omgeving. Het betreft 
plaatselijke couranten vanaf 1914 en het streeknieuws uit 
het Utrechts Nieuwsblad vanaf 1972. De catalogus is te 
raadplegen via de website. De kranten zijn digitaal te raad-
plegen via de website.


Restauratie en Conservering


Het oudste stuk in de collectie van het RHC Vecht en Venen 
van 1515. Restauratie van archiefbescheiden is noodzakelijk 
om de stukken in zodanige staat te brengen dat ze duurzaam 
bewaard kunnen worden. Stukken die in aanmerking komen 
voor restauratie zijn de veel geraadpleegde stukken en stuk-
ken met een erfgoedwaarde. Restauratie gebeurt niet bij het 
RHC Vecht en Venen, maar wordt uitbesteed aan Restaura-
tie Atelier Helmond. Het archief is bij dit ISO-gecertificeerde 
bedrijf in goede handen.  
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In 2011 werden tien delen van de kadastrale legger van de 
voormalige gemeente Maartensdijk, negen delen van de 
voormalige gemeente Loenen en een deel van de voormalige 
gemeente Nigtevecht gerestaureerd. Een belangrijke bron 
voor onderzoek naar de familiegeschiedenis in de periode 
1563 tot 1811 zijn de doop- trouw- en begraafboeken van de 
kerken. Zowel de collectie boeken van de Rooms Katholieke 
parochies en statie in het huidige De Ronde Venen, Stichtse 
Vecht en De Bilt zijn gerestaureerd, als de boeken van de 
Nederlands Hervormde kerkgemeenschappen in de regio. 
Doordat de boeken intensief zijn geraadpleegd was het een 
noodzaak deze te restaureren om de boeken te kunnen 
behouden. Eerder zijn deze stukken al gedigitaliseerd zodat 
slijtage bij de originelen geminimaliseerd wordt.
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Digitalisering


Het RHC Vecht en Venen heeft ook in 2011 ingezet op de 
ontwikkeling van een digitale toegang tot de collectie. Daar-
voor wordt ieder jaar een selectie van de archiefbescheiden 
gedigitaliseerd door het bedrijf Microformat. Dit bedrijf is al 
ruim dertig jaar actief op het gebied van het omzetten van 
papieren archiefstukken naar nieuwe dragers en werkt ook 
samen met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal 
Archief.


In 2011 is gekozen om de bevolkingsregisters van de voor-
malige gemeenten Achttienhoven, Breukelen-Nijenrode, Loe-
nen en Maartensdijk te digitaliseren. Het bevolkingsregister 
is door de gemeenten in 1850 in gebruik genomen voor 
het bijhouden van de bevolkingsboekhouding na de derde 
algemene volkstelling. Deze registratie is in 1920 vervangen 
door een systeem van familie of persoonskaarten. 


Het RHC Vecht en Venen maakt de archiefbronnen on-line 
toegankelijk. Daarvoor is enkel digitaliseren niet genoeg. 
Omdat de bevolkingsregisters handgeschreven boeken zijn 
kunnen de gegevens op de bladzijden niet automatisch 
met de computer doorzocht worden. Elke bladzijde moet 
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overgetypt worden. De vrijwilligers van het RHC Vecht en 
Venen zetten zich in voor het ontsluiten van deze belangrijke 
genealogische bron. Na deze omvangrijke klus kan de klant 
op de website zijn of haar voorouders vinden en een digitale 
afbeelding van de archiefbron, zoals een afbeelding van een 
akte of een blad uit een bevolkingsregister, tegen betaling 
downloaden. De genealogische database bevat historische 
gegevens van meer dan 250.000 personen en de database 
voor de woonomgeving meer dan 2.500 vergunningen. 


Naast deze geschreven bron is ook een collectie historische 
foto’s van de voormalige gemeente Kockengen gedigitali-
seerd. Deze digitalisering heeft plaats kunnen vinden door 
de bijdrage van de Provincie Utrecht via het subsidieproject 
de Utrechtse Schatkamer. Het RHC Vecht en Venen is de Pro-
vincie Utrecht hier dan ook zeer erkentelijk voor. Het project 
is financieel afgerond in 2012.
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Archiefeducatie en publieksbereik


Het RHC Vecht en Venen heeft op het gebied van educatie 
veel te bieden. Een logische partner op dit gebied is de 
scholengemeenschap Broklede waarmee het RHC vecht en 
Venen samen in het Cultuurhuis te Breukelen is gevestigd. 
Maar er zijn ook samenwerkingen geweest op het gebied 
van educatie met organisaties zoals SWIB (Samen Werken 
In Breukelen) en Stichting de Paraplu. 


Middelbaar onderwijs


Het onderwijspakket van het RHC Vecht en Venen is in 2011 
in aangepaste vorm gepresenteerd aan leerlingen met een 
autistische diagnose van de Berg en Boschschool te Biltho-
ven. Er volgden rondleidingen en opdrachten aan Havo 4 en 
Havo 5.
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Familieonderzoek


Het RHC Vecht en Venen bood zijn klanten een introductiecur-
sus aan waarbij de deelnemer de verschillende facetten van 
onderzoek naar familiegeschiedenis leerde kennen. Deze 
cursus Genealogie werd goed bezocht en heeft de klanten 
geholpen hun verre familie in de archieven te vinden. Om het 
doen van familieonderzoek verder te promoten nam het RHC 
Vecht en Venen op 21 mei 2011 een genealogische dag in 
Het Utrechts Archief. In de druk bezochte ruimten konden de 
archiefdiensten uit de provincie hun materiaal presenteren. 
De dag werd georganiseerd door de Genealogische Vereni-
ging, afdeling Utrecht. 


Tentoonstelling


Het RHC Vecht en Venen is een klantgerichte organisatie. 
Met de organisatie van activiteiten trekt het RHC Vecht en 
Venen meer divers publiek en geeft het RHC Vecht en Venen 
invulling aan de taak historische kennis over de regio te ver-
spreiden en te vergroten. De herindeling van de gemeenten 
in de Vechtstreek en van Abcoude en de Ronde Venen was 
een mooie gelegenheid om de door de Hoge Raad van Adel 
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verstrekte gemeentewapens met een tentoonstelling aan 
het publiek te tonen. Het RHC Vecht en Venen beschikt nog 
over vijftien originele gemeentewapens. Vanaf februari 2011 
konden bezoekers de wapens in het RHC Vecht en Venen 
bekijken. Ook de media was geïnteresseerd in het onder-
werp en de lokale krant Vechtstroom publiceerde een artikel 
met foto over de tentoonstelling. Na afloop van de tentoon-
stelling kwam het oude gemeentewapen van de voormalige 
gemeente Breukelen-Nijenrode boven water. 
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Dienstverlening


Digitale dienstverlening


De website van het RHC Vecht en Venen is voor de klant vaak 
de eerste kennismaking met het RHC Vecht en Venen en een 
belangrijke bron van informatie voor de klant. Vanaf 2012 
worden de bezoekersaantallen van de website en de digitale 
en telefonische klantvragen bijgehouden. In het begin van 
2012 werd de website maandelijks circa 1200 keer bezocht 
met een gemiddelde bezoektijd van 7 minuten. De website 
biedt een overzicht van de bronnen en heeft een zoekingang 
op de catalogus van de historische bibliotheek en diverse 
genealogische bronnen. 


Studiezaal


Het RHC Vecht en Venen richt zich met zijn producten en 
diensten op verschillende doelgroepen. Er zijn twee doelgroe-
pen: de gemeenteambtenaar die bij uitvoering van zijn taak 
archiefstukken behoeft en de brede doelgroep bestaande uit 
de wetenschappelijke onderzoeker, de historische geïnteres-
seerde burger, de rechtzoekende burger, de scholier en de 
zakelijke klant. 







jaar-
verslag
2011


26


In 2011 werd de studiezaal van het RHC Vecht en Venen 
1452 keer bezocht. Ook werd het archief veelvuldig via e-mail 
en telefoon benaderd. Er zijn daarnaast ruim 450 informatie-
verzoeken per e-mail ontvangen. Grafiek 1  toont de verde-
ling van de gemeenten waarvan de bezoekers inwoner zijn. 
Grafiek 2 toont het doel van het bezoek aan de studiezaal. In 
de grafieken zijn de klantvragen die via telefoon, schriftelijk 
of via e-mail binnengekomen zijn niet meegenomen.
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Grafiek I: Bezoekers 2011


In 2011 werd het archief 1452 keer bezocht. De grafiek toont de verdeling van de 


gemeenten waarvan de bezoekers inwoner zijn. In deze grafiek zijn de klantvragen die 


via telefoon of e-mail binnenkomen niet meegenomen.


 


Grafiek II: Onderzoeksdoel 2011


De grafiek toont de verdeling van het doel van het archiefonderzoek van de studiezaal-


bezoekers en ambtenaren in 2011. In deze grafiek zijn de klantvragen die via telefoon 


of e-mail binnenkomen niet meegenomen. 


De Bilt


De Ronde Venen


Stichtse Vecht


Anders


Archieven


Familiegeschiedenis


Studie


Vrije tijdsbesteding


Anders
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Samenwerking en verbinding 


Het RHC Vecht en Venen werkt samen met diverse partners 
op het gebied van educatie en erfgoed. Het RHC Vecht en 
Venen ondersteunt en werkt mee met lokale, regionale en 
provinciale projecten. 


Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Het Vechtsnoer.
In 2011 heeft het RHC Vecht en Venen beeldmateriaal ter 
beschikking gesteld en onderzoek gedaan voor de ontwikke-
ling van de Canon Noord-West Utrecht, een initiatief van het 
Landschap Erfgoed Utrecht. De canon maakt onderdeel uit 
van de Utrechtse Canons.
Het RHC Vecht en Venen is betrokken bij de Stichting het 
Vechtsnoer en werkt mee met het digitaliseringsproject ‘op 
en rond de buitenplaats’, dat begeleidt wordt vanuit Land-
schap Erfgoed Utrecht. In 2012 wordt dit project afgerond. 







jaar-
verslag
2011


29


Publicaties


Het RHC Vecht en Venen geeft zelf geen publicaties uit maar 
ondersteunt initiatieven op dit gebied. Het gaat om grotere 
projecten zoals het onderzoek en de publicatie van het boek 
Vechtse Paradijzen (uitgegeven in het jaar van de Buiten-
plaats) en vele kleinere, lokale publicaties naar aanleiding 
van genealogisch onderzoek. De publicaties zijn in te zien in 
de studiezaal van het RHC Vecht en Venen.
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Toezicht


Archiefachterstanden


Het RHC Vecht en Venen voert in opdracht van de deelne-
mende gemeenten projecten uit voor het wegwerken van 
archiefachterstanden van semi-statisch en statisch archief. 
Het doel van de uitvoering van de projecten is het verbeteren 
van de kwaliteit en toegankelijkheid door materiele verzor-
ging en inventarisatie van het archief. Na bewerking voldoet 
het archief aan de Archiefwet 1995 en kan worden overge-
dragen aan de archiefbewaarplaats. Het bewerkte archief 
wordt duurzaam bewaard en toegankelijk voor de burger wat 
bijdraagt aan een transparante overheid.


Daarnaast levert de bewerking ook een kostenbesparing op. 
Na bewerking is het archief beter toegankelijk en kan op een 
efficiënte manier geraadpleegd worden. Hierdoor verbetert 
ook de informatievoorziening aan de ambtelijke organisatie 
van de gemeente. Tevens wordt het archief tijdens bewerking 
geschoond en vind vernietiging plaats van niet blijvend te 
bewaren stukken. De afname van meters archief betekent 
ook een afname van de kosten voor opslag in geconditio-
neerde depots. 
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In 2011 is zijn de archiefbewerkingsachterstanden verkleind 
door de bewerking van de archieven van de voormalige 
gemeenten Abcoude in opdracht van De Ronde Venen, de 
voormalige gemeenten Maarssen en Breukelen in opdracht 
van Stichtse Vecht en de voormalige gemeente Maartensdijk 
in opdracht van De Bilt.


Archiefinspectie


Het RHC Vecht en Venen is toezichthouder op de papieren 
en digitale informatiehuishouding op het gemeentehuis. 
Het RHC Vecht en Venen voert deze taak uit voor de drie 
deelnemende gemeenten en voerde in 2011 deze taak ook 
uit voor de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Noord-
West Utrecht.  Het RHC Vecht en Venen houdt toezicht van-
uit zijn wettelijke taak en denkt mee bij het versterken van 
een betrouwbare en efficiënte informatiehuishouding van 
de gemeentelijke organisatie en ondersteunt daarmee een 
transparante overheid. 
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Toelichting jaarrekening 2011


De jaarrekening van het RHC Vecht en Venen over het jaar 
2011 valt uit met een ruim batig saldo. Het resultaat na 
bestemming van is 2011 € 40.106,-. Zowel op de lastenkant 
als op de batenkant zijn er verschillen op te merken tussen 
de begroting van 2011 en de uiteindelijke jaarrekening. De 
drie grootste verschillen op de lastenkant zijn waar te nemen 
bij de posten kantoorkosten, kapitaallasten en reserverin-
gen. Op de batenkant wijken vooral de posten bijdrage deel-
nemers en specifieke inkomsten met een groot bedrag af.
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Lasten


Salariskosten: minus €1.1018,06
In 2011 is extern personeel ingehuurd ter ondersteuning 
van de adjunct-streekarchivaris dhr. A. Hagen. Dhr. Berghoef 
heeft in 2011 zijn taak niet meer kunnen uitvoeren. De ont-
vangen uitkering van het UWV is ingezet voor deze externe 
inhuur.


Studiekosten/seminars: minus €2.500,-
In 2011 zijn er door het team van het RHC vecht en Venen 
geen cursussen gevolgd of conferenties bezocht. 


Kantoorkosten: minus €41.497,93
Het resultaat is bereikt door een verschil tussen de begroting 
en de rekening bij de post Kantoorkosten. De kantoorkosten 
bestaan vooral uit de kosten voor software en hardware van 
de ICT, maar ook de kosten van koffie en papiervernietiging 
vallen onder deze post. In de begroting van 2011 is rekening 
gehouden met een hoge eenmalige uitgave aan ICT kosten. 
Deze kosten zijn echter al in 2010 gemaakt en ook verant-
woord in de jaarrekening 2010. 
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Diensten t.b.v. de administratie: minus €8.345,99
De kosten voor de diensten ten bate van de administratie 
bestaan uit ondersteuning vanuit gemeente Stichtse Vecht 
op het gebied van financiën zoals de boekhouding en de 
salarisadministratie en advies op het gebied van de financi-
ele bedrijfsvoering. De kosten zijn herrekend op basis van de 
werkelijke inzet om 2011 en komt lager uit.


Specifieke uitgaven: minus €1.500,-
In de begroting staat een bedrag gereserveerd voor het orga-
niseren van activiteiten in het auditorium. In 2011 is geen 
gebruik gemaakt van dit budget.


Restauratie en conservering: overschrijding €2.128,07
Voor de materiele verzorging van de archieven van gemeente 
Stichtse Vecht zijn extra kosten gemaakt van €2.029,95. 
Deze kosten zijn in rekening gebracht bij de gemeente 
Stichtse Vecht en verantwoord onder de post Overige baten.


Kapitaallasten: overschrijding €14.067,45
De kapitaallasten bestaan uit de afschrijving van de inrich-
ting en ICT hardware van het RHC Vecht en Venen. In de 
begroting 2011 is geen rekening gehouden met de afschrij-
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ving van de inrichting. Bij de vorming van de reserve ‘reali-
satie RHC Vecht en Venen’ is rekening gehouden met deze 
hogere afschrijving en wordt de totale kapitaallasten gedekt 
uit deze reserve.


Reserveringen: overschrijding €30.958,49
De reservering van 2% van de gemeenschappelijke bijdragen 
is niet in de begroting 2011 opgenomen. Dit bedrag staat op 
de batenzijde van de jaarrekening 2011 bij de post bijdrage 
deelnemers. Het tweede bedrag in de post reserveringen 
heeft het RHC Vecht en Venen moeten maken op het gebied 
van automatisering door de gemeentelijke herindeling van 
Stichtse Vecht. Gemeente Stichtse Vecht heeft deze kosten 
vergoed middels een eenmalige bijdrage die verantwoord 
staat in de post specifieke inkomsten.
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Baten


Bijdrage deelnemers: minus €11.044,49
De verplichte winstopslag van 2% van de gemeenschap-
pelijke bijdragen is niet in de begroting 2011 opgenomen. 
Deze reservering kan aangewend worden voor eenmalige 
uitgaven.


Overige baten: minus €6.236,57
Per 1 januari 2011 heeft het RHC Vecht en Venen een eigen 
bankrekening. De ontvangen rente wordt onder deze post 
verantwoord. Tevens zijn meer inkomsten gegenereerd op 
de verkoop van materiaal en koffie. Voor de materiele verzor-
ging van de archieven van gemeente Stichtse Vecht zijn extra 
kosten gemaakt van €2.029,95. Deze kosten zijn in rekening 
gebracht bij de gemeente Stichtse Vecht.


Specifieke inkomsten: minus €13.675,69
Het RHC Vecht en Venen heeft op het gebied van automa-
tisering van de kantooromgeving aanpassingen moeten 
verrichten door de gemeentelijke herindeling van Stichtse 
Vecht. Gemeente Stichtse Vecht heeft deze kosten vergoed 
middels een eenmalige bijdrage.
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Na vaststelling van de begroting 2011 heeft de gemeente De 
Ronde Venen bericht dat de begrootte projectkosten betref-
fende het bewerken van de archiefachterstanden van de 
voormalige gemeente Abcoude moest worden beperkt. 


Verhuur ruimtes: overschrijding €5.815,10
De vergaderruimte van het RHC Vecht en Venen en de open 
ruimte (auditorium) zijn weinig geschikt voor verhuur. Deze 
post staat in de begroting te ruim geschat.


Reserveringen: minus €5.167,10
In de begroting van 2011 is rekening gehouden met een hoge 
eenmalige uitgave aan ICT kosten. Deze kosten zijn echter 
al in 2010 gemaakt en ook verantwoord in de jaarrekening 
2010. Hierdoor valt een reserve vrij van €32.244,-. Naast 
de frictiekosten staat in deze post ook de onttrekking aan 
de reserve voor dekking van de kapitaallasten. In de begro-
ting 2011 is geen rekening gehouden met de afschrijving 
van de inrichting. Bij de vorming van de reserve ‘realisatie 
RHC Vecht en Venen’ is rekening gehouden met deze hogere 
afschrijving en wordt de totale kapitaallasten gedekt uit deze 
reserve.


Diverse posten: minus €2.089,60
Afwijkingen lager dan €1.000,- worden nader niet toegelicht.







40


Omschrijving 2011 2010


Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 223.167 254.453


Totaal vaste activa 223.167 254.453


Vlottende activa
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 40.063 67.064
Overige vorderingen 358 60
Rekening-courant met niet financiële instellingen 0 21.061
Totaal 40.421 88.185


Liquide middelen
Bank 86.855,54 0


Overlopende activa 7.720 7.720


Totaal vlottende activa 134.997 95.905


TOTAAL GENERAAL 358.164 350.358


Balans: Activa
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Omschrijving 2011 2010


Eigen vermogen
Eigen vermogen
Resultaat 2011 40.106


Bestemmingsreserves
Reserve Realisatie Reg. Historisch Centrum 219.209 249.383
Reserve bedrijfsvoering 27.534 22.132
Reserve eenmalige extra ICT kosten RHC 0 12.310


246.743 283.825


Totaal eigen vermogen 286.849 283.825


Vlottende passiva
Vlottende schulden < 1 jaar
Schulden aan openbare lichamen 61.126 44.448
Overige schulden 10.190 13.242


71.315 57.690


Overlopende passiva 0 8.844


Totaal vlottende passiva 71.315 66.534


TOTAAL GENERAAL 358.164 350.358


Balans: Passiva
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Nr. Omschrijving lasten Rekening 
2010


Begroting 
2011


Rekening 
2011


2 Salariskosten c.a. 332.224 317.828 316.809
4 Huisvestingskosten 209.840 222.010 221.623
6 Studiekosten/seminairs e.d. 0 2.500 0
8 Kantoorkosten 47.918 90.388 48.890
10 Reiskosten dienstverkeer 0 500 513
12 Diensten t.b.v. administratie 24.351 14.846 6.500
14 Accountantskosten 2.230 1.378 2.375
16 Onvoorziene uitgaven 28.048 1.592 650
20 Microverfilming 1.500 0 0
22 Digitalisering en internet 5.463 5.000 5.090
24 Voorlichting/publiciteit/onkostenvergoeding vrijwilligers 1.781 2.500 1.726
26 Aanschaf boeken, kaarten, prenten en lidmaatschappen 2.471 2.301 2.438
27 Specifieke uitgaven 5.662 1.500 37
28 Restauratie en conservering 12.130 12.369 14.497
30 Kapitaallasten 31.285 17.218 31.285


Totaal lasten voor bestemming 704.903 691.930 652.433


30a Reserveringen 11.284 0 30.958


Totaal lasten na bestemming 716.187 691.930 683.391


Rekening van Baten en Lasten: Lasten
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Nr. Omschrijving baten Rekening 
2010


Begroting 
2011


Rekening 
2011


3 Bijdragen deelnemers 581.738 552.225 563.265
5 Overige baten 3.453 250 6.487
7 Specifieke inkomsten 65.094 74.144 87.820
8 Verhuur ruimtes 841 7.000 1.185
9 Leges 1.195 1.082 2.342


Totaal baten voor bestemming 652.322 634.701 661.098


11 Reserveringen 58.223 40.238 62.399


Totaal baten na bestemming 710.545 674.939 723.498


Resultaat Rekening 
2010


Begroting 
2011


Rekening 
2011


Resultaat voor bestemming (negatief) -52.582 -57.232 8.666
Toevoeging/onttrekking reserves 46.939 57.232 31.441
Resultaat na bestemming -5.643 0 40.106


Rekening van Baten en Lasten: Baten
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ACTIVA
Materiële vaste activa


Investeringen met economisch nut 223.167,39


Aanschaf archiefkasten 4.797,50
Afschrijvingen t/m 2010 -2.878,50
Afschrijving 2011 (6e jaar van 10 jaren) -479,75


1.439,25


Aanschaf tekening-ladenkasten 6.306,00
Afschrijving t/m 2010 -3.154,22
Afschrijving 2011 (5e jaar van 10 jaren) -630,60


2.521,18


Aanschaf inrichting 2008


R.H.C. inrichting depots en kantoren 221.938,62
Afschrijving t/m 2010 -44.387,72
Afschrijving 2011 (3e jaar van 10 jaar) -22.193,86


155.357,04


Aanschaf inrichting 2009 (afschrijving vanaf 2010) 79.812,40
Afschrijving t/m 2010 -7.981,24
Afschrijving 2011 (2e jaar van 10 jaar) -7.981,24
Totaal 63.849,92


Totaal vaste activa 223.167,39


Toelichting op de Balans: Activa
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ACTIVA
Vlottende activa


Uitzettingen < 1 jaar


Vorderingen op openbare lichamen:
Belastingdienst 2009 periode 13 1.550,00
Gemeente Stichtse Vecht, aanpassing huur 2009/2010 10.751,75
Gemeente Stichtse Vecht, koffiegeld en leges 1.915,77
Restant subsidie Provincie Utrecht oprichten RHC 5.000,00
Provincie Utrecht Digitalisering Archivalia 4.290,00
Belastingdienst 4e kwartaal 2011 10.047,00
Belastingdienst periode 13 2011 2.013,64
Belastingdienst periode 13/2 2011 4.495,00
Totaal 40.063,16


Overige uitzettingen < 1 jaar:


Debiteuren 358,08
Totaal 358,08


Liquide middelen


BNG 86.855,54


Overlopende activa 7.720,00


Totaal vlottende activa 134.996,78


Totaal activa 358.164,17
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PASSIVA
Eigen vermogen 246.742,71


Resultaat 2011 40.106,32


Reserves


Bestemmingsreserve realisatie regionaal historisch centrum Vecht en Venen
Balans 1 januari 2011 249.383,00
Bij: dotaties 2011 0,00
Af: onttrekkingen kapitaallasten 2011 -30.174,00
Balans 31 december 2011 219.209,00


Bestemmingsreserve bedrijfsvoering
Balans 1 januari 2011 22.131,72
Bij: dotaties 2011 11.044,49
Af: onttrekking negatief saldo 2010 -5.642,50
Balans 31 december 2011 27.533,71


Bestemmingsreserve eenmalige extra ICT kosten RHC
Balans 1 januari 2011 12.310,00
Bij: dotatie 2011 19.914,00
Af: vrijval 2011 -32.224,00
Balans 31 december 2011 0,00


In de vergadering van 6 oktober 2010 is besloten om het positieve saldo van 2009 te storten 
in een bestemmingsreserve eenmalige extra ICT kosten RHC. In 2011 is dit project afgerond 
en kan deze reserve vrijvallen.


Toelichting op de Balans: Passiva
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PASSIVA
Vlottende passiva


Vlottende schulden < 1 jaar:


Schulden op openbare lichamen


Belastingdienst 4.152,00
Stichtse Vecht, belasting 2010 163,00
Gemeente  Stichtse Vecht, doorbelasting cultuurhuis 2010 14.660,77
Gemeente  Stichtse Vecht, doorbelasting cultuurhuis 2011 14.000,00
Gemeente Stichtse Vecht BNG lease ict apparatuur 18.373,60
Gem. Stichtse Vecht decl. Inhuren personeel 2011 7.735,00
Gem. Stichtse Vecht corr.bijdrage 2011 1.246,86
Gem. De Bilt corr. bijdrage 2011 794,51


61.125,74


Overige schulden


Crediteuren bedrijven 9.691,06
Crediteuren personen 498,50


10.189,56


Totaal vlottende passiva 71.315,30


Overlopende passiva


Subsidie digitalisering RHC 1-1-2010 42.930,00
Af: besteed in 2010 34.086,21
Af: besteed in 2011 8.843,79


0,00


0,00
Totaal passiva 358.164,16
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2 Salariskosten Begroting 2011 Rekening 2011
Salariskosten, incl. sociale lasten 243.345,00 234.893,52
Gemeente De Bilt, inventarisatie en opschonen archief 17.494,00 17.494,00
Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie en opschonen 
archief


30.728,00 30.728,00


Gemeente De Ronde Venen, inventarisatie en opschonen 
archief


25.922,00 19.683,69


Sub-totaal 317.489,00 302.799,21


Overige kosten salarissen
Inhuur 0,00 14.009,73
Teruggaaf bijdrage zvw 2010 0,00 0,00
Premie ongevallenverzekering 338,00 0,00


317.827,00 316.808,94


4 Huisvestingskosten Begroting 2011 Rekening 2011
Stichtse Vecht, huur RHC 196.000,00 191.349,12
Diverse kosten 26.010,00 30.273,66


222.010,00 221.622,78


6 Studiekosten/seminairs Begroting 2011 Rekening 2011
Diverse kosten 2.500,00 0,00


8/8a Kantoorkosten Begroting 2011 Rekening 2011
Kantoorkosten RHC 48.200,00 47.190,07
Overige kantoorkosten: 1.700,00 1.700,00
Incidentele ICT kosten 40.488,00 0,00


90.388,00 48.890,07


10 Reiskosten Begroting 2011 Rekening 2011
Uitgaven voor dienstreizen 500,00 513,00


Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten: Lasten
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12 Diensten t.b.v. de administratie Begroting 2011 Rekening 2011
Inhuren personeel 2011 14.845,99 6.500,00


14.845,99 6.500,00


14 Accountantskosten Begroting 2011 Rekening 2011
Controlekosten jaarrekening 1.378,00 2.375,00


1.378,00 2.375,00


16 Onvoorziene uitgaven Begroting 2011 Rekening 2011
Het opvangen van de loonkostenontwikkeling en de inflatie 1.592,00 0,00
Advertentiekosten vacature Archivaris 0,00 650,00


1.592,00 650,00


22 Digitalisering en internet Begroting 2011 Rekening 2011
Digitaliseren van archiefbestanden en het ter beschikking 
stellen van namenindexen en archiefinventarissen op 
internet


5.000,00 5.089,50


5.000,00 5.089,50


24/24a Voorlichting en publiciteit en onkostenvergoeding 
vrijwilligers


Begroting 2011 Rekening 2011


Voorlichting en publiciteit 1.000,00 270,30
Vergoeding vrijwilligers 1.500,00 1.455,85


2.500,00 1.726,15


26/26a Boeken, kaarten, prenten en lidmaatschappen Begroting 2011 Rekening 2011
Diverse aanschaffingen 1.727,00 1.458,82
Lidmaatschappen 574,00 979,23


2.301,00 2.438,05


27a/b Specifieke uitgaven Begroting 2011 Rekening 2011
Auditorium 1.500,00 0,00
Bankkosten 0,00 36,74


1.500,00 36,74
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28/a Restauratie en conservering Begroting 2011 Rekening 2011
Restauratie & conservering 9.369,00 9.215,07
Materiële verzorging 3.000,00 5.282,00


12.369,00 14.497,07


30 Kapitaallasten Begroting 2011 Rekening 2011
Niet volledig gespecificeerd 17.218,00
Afschrijving aanschaf archiefkasten 6e jaar 479,75
Afschrijving tekeningladenkasten 5e jaar 630,60
Afschrijving RHC inrichting 10 jaar 3e jaar gedeelte 22.193,86
Afschrijving RHC inrichting 10 jaar 2e jaar gedeelte 7.981,24
Depots & inrichting 0,00


17.218,00 31.285,45
 


Totaal lasten voor bestemming 691.928,99 652.432,75


30a Reserveringen Begroting 2011 Rekening 2011
Reserveringen 2% 0,00 11.044,49
Storting reserve frictiekosten 0,00 19.914,00


0,00 30.958,49


Totaal lasten na bestemming 691.928,99 683.391,24
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3 Bijdragen deelnemers (voorschot op basis van Begroting 2011)
Verdeelsleutel 1: op basis van aantal meters archief in beheer 2011
Tarief 1 meter archief = € 55,54
Gemeente meters bedrag
Stichtse Vecht 810,00 44.987,40
De Bilt 421,00 23.382,34
De Ronde Venen 603,00 33.490,62


1.834,00 101.860,36


Verdeelsleutel 2: restauratiekosten op begroting gemeenten naar RHCVV
Gemeente: bedrag
Stichtse Vecht 4.099,45
De Bilt 1.698,08
De Ronde Venen 3.388,42


9.185,95


Verdeelsleutel 3: restant op basis van aantal inwoners per 1 januari 2010; restant € 441.177,44
Gemeente: inwoners bedrag
Stichtse Vecht 62.781 187.193,74
De Bilt 42.017 125.281,84
De Ronde Venen 43.164 128.701,85


147.962 441.177,43


De voorschotbijdrage van de deelnemers voor 2011 ziet er als volgt uit:
Gemeente: bijdrage aanvulling Totaal
Stichtse Vecht 236.281,59 236.281,59
De Bilt 150.362,26 150.362,26
De Ronde Venen 165.580,89 165.580,89


552.224,74 0,00 552.221,00


Voorschotbijdrage deelnemers Begroting 2011 Rekening 2011
552.224,74 552.221,00
552.224,74 552.221,00


Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten: Baten
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Bijdrage 2011 reservering 2% van de begrote lasten i.v.m. bedrijfsvoering:
Gemeente:
Stichtse Vecht 4.725,63
De Bilt 3.007,25
De Ronde Venen 3.311,62


11.044,49


5 Overige baten
Creditrente 0,00 2.704,13
Opbrengst koffie-automaat 250,00 626,50
Opbrengst DVD "Breukelen 1964" 0,00 630,00
Materiaalkosten Gemeente Stichtse Vecht 0,00 2.029,95
Auditorium 0,00 208,99
Importa bladen 0,00 287,00


250,00 6.486,57


7 Specifieke inkomsten
Gemeente De Bilt, inventarisatie en opschonen archief 17.494,00 17.494,00
Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie en opschonen 
archief


30.728,00 30.728,00


Gemeente De Ronde Venen, inventarisatie en opschonen 
archief


25.922,00 19.683,69


Gemeente Stichtse Vecht, bijdrage in frictiekosten 0,00 19.914,00
74.144,00 87.819,69


Totaal bijdrage deelnemers 637.413,23 651.085,18


8/a Verhuur ruimtes Begroting 2011 Rekening 2011
Verhuur vergaderruimte 5.000,00 351,80
Verhuur archiefruimte RHC 2.000,00 833,10


7.000,00 1.184,90
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9 Leges Begroting 2011 Rekening 2011
Ontvangsten van derden voor geleverde diensten 1.082,00 2.341,83


Totaal baten voor bestemming 634.697,00 661.098,48


11 Reserveringen Begroting 2011 Rekening 2011
Stichtse Vecht ICT/frictiekosten vrijval 40.238,00 32.224,00
Onttrekking reserve RHC ter dekking kapitaallasten 16.690,00 30.175,10
Reservering 304,00 0,00


57.232,00 62.399,10


Totaal baten na bestemming 691.929,00 723.497,58


Resultaat Begroting 2011 Rekening 2011
Resultaat voor bestemming -57.232,00 8.665,71
Mutaties reserve en voorzieningen 57.232,00 31.440,61
Resultaat na bestemming (positief) 0,00 40.106,32
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Toelichting Waarderingsgrondslagen


Algemeen


De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
berusten op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of nomi-
nale waarde, tenzij hierna anders is bepaald.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben.


Balanswaardering


Vaste activa


Investeringen met economisch nut
Afschrijving van de activa vindt plaats in het jaar van investering. De ter-
mijn voor afschrijving van computers is 5 jaar.
De nieuwe locatie van het R.H.C. te Breukelen is op 15 november 2008 
in gebruik genomen.De afschrijving over de inrichting zal vanaf 2009 
geschieden. Hierbij wordt de waarderingsgrondslag van de gemeente 
Loenen gevolgd, waardoor de afschrijvingstermijn 10 jaar is.


Vlottende activa


Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Overige activa en passiva


Voor zover in het vorenstaande niet anders is aangegeven, worden activa 
en passiva gewaardeerd op de nominale waarde.


Resultatenbepaling


Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voor-
zienbaar zijn.
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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


Tekst: Bernadine Ypma MA
Foto’s: collectie RHC Vecht en Venen
Ontwerp cover: Annemarie Zijl
Ontwerp binnenwerk: Bart de Zwart
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Geachte gemeenteraad,
Ter kennisneming zenden wij u hierbij een kopie van een brief aan het college
van burgemeester en wethouders, waarin wij onze ernstige zorgen uitspreken
over problemen die zijn ontstaan bij het realiseren van het ook door u gewenste
Jaagpad bij de Oostwaarderbrug.
Met vriendelijke nroeten,
I '-- ,.' =
het bestuur van de stichting MOL,
z.'.-.-.....--- .--..-..
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-. - - ...
.,,--'- . N..
'
' j . -% ,.,
, -k 'y
(
Kor B'uis , secretaris Jack Ruibing, voorzitter
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van Stichtse Vecht,
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3600 BE Maarssen.
Maarssen, 3 oktober 2012
betreft: aanleg Jaagpad
bij Oostwaarderbrug .
Geacht college,
Wij maken ons ernstige zorgen over ontwikkelingen die de aanleg van een vervangend
Jaagpad bij de Oostwaarderbrug ernstig vertragen en mogelijk zelfs voor Iangere tijd
blokkeren .
Voor zover wij hebben kunnen nagaan is het niet naleven van de samenwerkings
overeenkomst tussen de vroegere gemeente Maarssen en Bocht Van Maarssen b.v. de
oorzaak van de ontstane problemen. Daaraan is o.i. de genoemde vennootschap debet.
In deze samenwerkings overeenkomst is immers vastgelegd dat de vennootschap alle
aan te leggen infrastructurele werken en voorzieningen van openbaar nut, als mede
andere werken binnen het openbaar gebied, binnen 2 (twee) weken na (door de
gemeente geaccordeerde) oplevering daarvan, in eiuendom aan de gemeente zal
overdragen. Een nieuw aan te leggen Jaagpad valt onder deze verplichting.
Niet alleen is in de nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van Op Buuren
nadrukkelijk bepaald dat direct Iangs de Vecht een openbaar pad in stand moet blijven,
maar dit is ook aangegeven in de plantekeningen.
De projectontwikkelaar is op dit punt helaas in gebreke gebleven.
Het behoud van een Jaagpad Iangs de gehele rechterzijde van de Vecht, is essentieel
voor de historische en landschappelijke waarde van de Vecht en is ook van betekenis
voor het Ieefklimaat in Maarssen.
Wij onderschrijven in deze ook de mening van o.a. de Vechtplassencommissie en de
Historische Kring Maarssen.
Wij dringen er bij u op aan om alles in het werk te stellen om de aanleg van dit Jaagpad
snel te realiseren en op te treden tegen reeds in strijd met het bestemmingsplan
aangebrachte voorzieningen die de aanleg van een pad in de weg staan.
Een kopie van deze brief hebben wij aan de gemeenteraad gezonden.
Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de stichting MOL,
was getekend
Kor Buist, secretaris
was getekend
Jack Ruibing, voorzitter








 
 
 
 
Breukelen, 2 oktober 2012. 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief willen wij, de leden van het bewonerscomité Herinrichting Kanaalstrook, onze 
teleurstelling en frustratie kenbaar maken over het proces en met name de communicatie van dit 
project. 
 
In maart 2009 hebben wij ons tijdens de informatiebijeenkomst aangemeld als vertegenwoordigers 
van de bewoners van de zogenoemde Kanaalstrook. De bijeenkomst was georganiseerd door de 
gemeente Breukelen, Waternet en Rijkswaterstaat.  
Ons werd gemeld dat de herinrichting van de kanaalstrook en de renovatie van de kade van het 
Amsterdam‐Rijn Kanaal in één project zou worden uitgevoerd. 
Al snel bleek dat de gemeente en Waternet hun financiële afspraken niet hadden gemaakt. 
Conclusie was dat eerst Rijkswaterstaat hun eigen project zou uitvoeren en daarna zou de gemeente 
er achter aan komen. Dat betekende voor de bewoners dat zij twee keer in korte tijd met 
werkzaamheden in de nabije omgeving zouden worden geconfronteerd. 
Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden binnen de gemaakte planning uitgevoerd. 
 
Het project van de gemeente is veel moeizamer. In onze ogen wordt dit vooral veroorzaakt door de 
gebrekkige voorbereiding waar zowel de gemeente als Waternet debet aan zijn. 
Het eerste ontwerp dat al veel geld had gekost en waar wij ook enthousiast over waren, kon niet 
worden gerealiseerd. Het geld was er niet.  
Later, na de gemeentelijke herindeling, bleek er echter wel geld te zijn, maar veel minder. Het plan 
moest versoberd worden. In meerdere bijeenkomsten met gemeente en Waternet hebben wij 
mogelijkheden aangereikt en meegedacht over het nieuwe plan. Elke bijeenkomst moesten wij 
constateren dat de tekeningen niet waren aangepast en alle fouten er nog steeds inzaten. Van alle 
afspraken die tijdens dit proces in het overleg met gemeente en Waternet zijn gemaakt is bitter 
weinig terechtgekomen. Wij hebben steeds actief om informatie gevraagd. Gemeente en Waternet 
blijken niet erg communicatief ingesteld. Meestal wordt niet of pas achteraf informatie verstrekt. 
Meerdere malen hebben wij ons tijdens deze overleggen afgevraagd of onze inbreng enig nut had. 
Wij hebben er, in het algemeen belang, veel van onze vrije tijd ingestoken om een mooi resultaat te 
krijgen. Achteraf constateren wij dat gemeente en Waternet de “pappen en nathouden” methode 
hebben gehanteerd. Een populaire methode van overheden om burgers murw te maken. Wij zijn ons 
blijven inzetten om er het beste van te maken. 
 
Het enige positieve dat valt op te merken is het feit dat er aan de noordzijde van de strook toch een 
waterpartij kon worden gemaakt. Maar ook dit ging niet spontaan. Wij hebben er om moeten zeuren 
omdat gemeente en Waternet er blijkbaar niets voor voelden om het aanbestedingsvoordeel in deze 
strook te steken. Het motief:geld.  
 







Omdat wij over de communicatie niet tevreden waren hebben wij meerdere malen gesproken met 
wethouder De Groene. Tot onze spijt moeten we constateren dat ook zijn toezeggingen weinig 
waarde hebben. Gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Hij laat zich niet meer zien. 
Teleurstellend en onbegrijpelijk. Teleurstellend omdat dit plan meer kwaliteit had kunnen hebben 
indien gemeente en Waternet het project professioneel hadden aangepakt. Er is veel geld weg 
gedruppeld. Onbegrijpelijk omdat gemeente Stichtse Vecht de participatie van haar inwoners hoog 
op de agenda heeft staan. 
 
Volgens planning zou het werk 4 maanden duren. In december 2012 is een begin gemaakt. Vanaf die 
tijd zitten de bewoners in de rommel. Het is nu oktober 2012 en nog is het project niet afgerond. 
Er is iedere keer wat. Tot het eind hebben wij gehoopt dat onze inzet zou leiden tot een mooi 
ingerichte strook. Die hoop hebben wij laten varen. 
 
Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen bij dit project. Wij komen tot de conclusie dat dit niet 
is geworden wat het had kunnen zijn. Wij zijn er niet trots op.  
 
Wij hopen dat deze ervaring u als raad helpt bij toekomstige projecten. Het schoolvoorbeeld hoe het 
niet moet is gegeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bewonerscomité Herinrichting Kanaalstrook, 
 
Juliën Willekes 
 
 
 
 





