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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 2012. 
 
 
Samenvatting 
 
De voormalige gemeenten Abcoude, Breukelen, Maartensdijk, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen 
werken al vanaf 1996 samen op het gebied van het beheer van archiefbescheiden. Vanaf 2002 is ook de 
gemeente De Bilt (w.o. voormalig Maartensdijk) toegevoegd aan de samenwerking. De basis hiervoor is 
een gemeenschappelijke regeling.  
 
De huidige gemeenschappelijke regeling dateert uit  2010 en moet, mede als gevolg van de gemeentelijke 
herindelingen en enkele andere wijzigingen, geactualiseerd worden. Een en ander heeft geresulteerd in 
een vernieuwde gemeenschappelijke regeling. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- De Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 2012 
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Inleiding 
De voormalige gemeenten Abcoude, Breukelen, Maartensdijk, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen 
werken al vanaf 1996 samen op het gebied van het beheer van archiefbescheiden. Vanaf 2002 is ook de 
gemeente De Bilt (w.o. voormalig Maartensdijk) toegevoegd aan de samenwerking. De basis hiervoor is 
een gemeenschappelijke regeling. Voortkomend uit  de samenwerking is enige jaren geleden  in 
Breukelen het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen opgericht. 
 
De huidige gemeenschappelijke regeling dateert uit  2010 en moet, als gevolg van de gemeentelijke 
herindelingen en enkele andere wijzigingen, geactualiseerd worden. Van de streekarchivaris hebben wij 
de tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling ontvangen.  
De regeling is in de vergadering van de Archiefcommissie van 5 september 2012 vastgesteld. 
 

Harmonisatie 
n.v.t.  

 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Doel van de gemeenschappelijke regeling is: 
a. het beheer van de ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet 1995 in de archiefbewaarplaats 

berustende archiefbescheiden van deze gemeenten alsmede het toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van deze gemeenten, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats, gezamenlijk te doen verrichten; 

b. het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren 
en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale 
en regionale geschiedenis. 

 
 
Argumenten 
Bij de gemeenschappelijke regeling worden bevoegdheden van het college en de raad ingebracht. 
Voorgesteld wordt derhalve om naast het college, de raad te laten besluiten de gemeenschappelijke 
regeling aan te gaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.  
 
Onderstaand wordt aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de bestaande 
gemeenschappelijke regeling. 
 
• De gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen worden vervangen door Stichtse Vecht, tevens 

zijnde de centrumgemeente. Abcoude maakt deel uit van De Ronde Venen en wordt geschrapt. 
Deelnemende gemeenten zijn De Ronde Venen, De Bilt en Stichtse Vecht. 

• De benaming ‘Archiefcommissie’ wordt vervangen door ‘Algemeen Bestuur’. 
• Toegevoegd lid 2 bij art. 5 voor het opnemen van waardevolle particuliere archiefbescheiden. In de 

praktij gebeurde dit al wel maar dit was niet in de gemeenschappelijke regeling opgenomen  
• Artikel 6, lid 3.; de Streekarchivaris wordt benoemd door het college, dit was de raad. 
• Toegevoegd art. 8;  de deelnemende gemeenten stellen ieder een archiefverordening vast.  
• Toegevoegd aan art 9, lid 2 dat het algemeen bestuur voorziet in een controle van de jaarrekening. 

De controle wordt uitgevoerd door een kascommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de 
deelnemende gemeenten. Deze toevoeging kwam uit de Archiefcommissie.  

• Het bedrag in artikel 10 lid 3 is geactualiseerd. 
 
Kanttekeningen 
De gemeente Stichtse Vecht is de centrumgemeente van de Gemeenschappelijke regeling van het 
regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en heeft bijgedragen aan de administratieve voorbereiding 
van de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling. De overige aan de gemeenschappelijke regeling 
deelnemende gemeenten zullen ook moeten besluiten tot het aangaan van de (vernieuwde) 
gemeenschappelijke regeling. De inhoud van het voorstel is onderling afgestemd. 
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Communicatie 
Als de besluitvorming in alle deelnemende gemeenten is afgerond, zal van de gemeenschappelijke 
regeling mededeling worden gedaan in de VAR.   
 
Financiën en risico’s 
n.v.t. 
Vervolg 
Na besluitvorming zal de regeling aan Gedeputeerde Staten van Utrecht worden gezonden. De regeling 
treedt in werking na inschrijving in het register van gemeenschappelijke regelingen en bekendmaking 
(art. 26 en 27 Wgr). 
 
8 januari 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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