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De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, 
De Bilt en Weesp 
 
overwegende, dat het wenselijk is het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten zoals 
neergelegd in de Archiefwet 1995 op deskundige wijze te doen uitvoeren en, gezien het culturele 
belang van de lokale en de regionale geschiedbeoefening daartoe aan te leggen, te  beheren en te 
bewaren, een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en 
regionale geschiedenis. 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen alsmede op de Archiefwet 1995; 
 

b e s l u i t e n : 
 

aan te gaan: de gemeenschappelijke regeling ´Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen’. 
 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
 
Als centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling wordt aangewezen: 
de gemeente Stichtse Vecht 
 
Artikel 2 
 
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: 
 
a. archiefbescheiden: de in artikel 1, sub c, van de Archiefwet 1995 bedoelde 

archiefbescheiden; 
b. archiefbewaarplaats: de archiefbewaarplaatsen als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet 

1995 te Breukelen, Schepersweg 6e, 3621 JK en Weesp, Nieuwstraat 70a, 3181BD; 
c. streekarchivaris: de archivaris als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Archiefwet 1995; 
d. het Algemeen Bestuur: de in artikel 4 van deze regeling bedoelde Algemeen Bestuur; 
e. centrumgemeente: de gemeente Stichtse Vecht en haar bestuursorganen en ambtenaren 
 
 
Belang van de regeling 
 
Artikel 3 
 
1. De gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp werken onderling samen met 
het doel: 
 
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; 
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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. 

 
2. De voor dit doel in het leven te roepen gemeenschappelijke regeling draagt de naam ´Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen´. 
 
3. Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is gevestigd te Breukelen, Schepersweg 6e, 3621 
JK. 
 
 
Algemene leiding 
 
Artikel 4 
 
1. De algemene leiding van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen berust bij het 
Algemeen Bestuur. 
 
2. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de deelnemende 
gemeenten. 
 
3. Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijzen elk uit hun midden een 
vertegenwoordiger aan die zitting neemt in het Algemeen Bestuur, alsmede een plaatsvervanger. 
 
4. De provinciaal archiefinspecteur in Utrecht is op uitnodiging aanwezig bij de vergadering van het 
Algemeen Bestuur en vervult een adviserende rol. 
 
5. De vertegenwoordiger van de centrumgemeente fungeert als voorzitter van het Algemeen 
Bestuur. 
 
6. Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. 
 
7. Het secretariaat van het Algemeen Bestuur wordt gevoerd door de streekarchivaris. Deze is tevens 
adviserend lid. 
 
8. Het Algemeen Bestuur is bevoegd de colleges van burgemeester en wethouders van de 
deelnemende gemeenten, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies te dienen ter zake van 
archiefaangelegenheden van technische en –wat burgemeester en wethouders van de 
centrumgemeente betreft- ook van personele aard. 
 
9. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste 1 maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of 
tenminste de helft van de leden dit verlangt. 
 
10. Het Algemeen Bestuur alsmede elk van haar leden is bevoegd informatie in te winnen bij de 
streekarchivaris. 
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Dagelijkse leiding 
 
Artikel 5 
 
1. De dagelijkse leiding van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen berust bij de 
streekarchivaris, die deze werkzaamheden uitvoert onder verantwoordelijkheid van burgemeester en 
wethouders van de centrumgemeente.  
 
2. De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te 
nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of 
regionale geschiedenis van belang kan worden geacht. 
 
 
Personeel 
 
Artikel 6 
 
1. De streekarchivaris is belast met het beheer van de in artikel 2 bedoelde archiefbescheiden en het 
horizontale toezicht op de naleving van de Archiefwet als het gaat om de niet naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten.  
 
2. De streekarchivaris moet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 32 van de Archiefwet 1995 en 
artikel 15 van het Archiefbesluit voor middelbare of hogere archiefambtenaren dan wel in het bezit 
zijn van het diploma Archivistiek A of B. 
 
3. De streekarchivaris wordt, zoals gesteld in artikel 32 lid 3 van de Archiefwet 1995, op voordracht 
van het Algemeen Bestuur, benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders van 
de centrumgemeente. 
 
4. Het overig personeel van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen wordt, op voordracht 
van het Algemeen Bestuur, benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders van 
de centrumgemeente. 
 
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden zijn op het personeel van het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen van toepassing de rechtspositieregelingen, vastgesteld voor het personeel 
van de centrumgemeente, inclusief de regeling betreffende de bezoldiging. 
 
 
Archiefbescheiden Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 
 
Artikel 7 
 
1. Met betrekking tot de archiefbescheiden (het kantoorarchief) van het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen zijn van toepassing de voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het 
beheer der archiefbescheiden, alsmede die omtrent het horizontale toezicht daarop, zoals die door 
de raad van de centrumgemeente worden vastgesteld.  
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2. De streekarchivaris is belast met de bewaring en het beheer van deze archiefbescheiden. 
 
Archiefverordening 
 
Artikel 8 
 
De deelnemende gemeenten stellen ieder een archiefverordening vast.  
 
Financieel beheer 
 
Artikel 9 
 
1. Als grondslag voor het financieel beheer van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen geldt 
een jaarlijks door de raad van de centrumgemeente vast te stellen begroting van inkomsten en 
uitgaven, telkens voor 1 mei van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij geldt. 
 
2. Het algemeen bestuur voorziet in een controle van de jaarrekening. De controle wordt uitgevoerd 
door een kascommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.  
 
3. De ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening worden zes weken voorafgaand  aan de vergadering 
van het algemeen bestuur aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De zienswijze wordt 
vervat bij de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening, zoals deze aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden. 
 
4. Begroting, begrotingswijziging en rekening worden niet vastgesteld c.q. voorlopig vastgesteld dan 
nadat over de concepten ter zake overeenstemming is verkregen met het Algemeen Bestuur. 
 
5. Zo spoedig mogelijk na goedkeuring van de begroting en vaststelling van de rekening doen 
burgemeester en wethouders van de centrumgemeente daarvan mededeling aan elk der 
deelnemers. 
 
Artikel 10 
 
1. De samenwerkende gemeenten dragen 2% meer bij dan het werkelijk aandeel in de jaarlijkse 
kosten van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Daarmee wordt bereikt - zoals 
besproken met de Belastingdienst - dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet 
op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Over de bijdragen van de gemeenten is BTW 
verschuldigd. De Belastingdienst heeft met zijn brief van 9 maart 2009, kenmerk LZHH/cn/08.3615, 
ingestemd met het door het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen vanaf 1 januari 2009 in 
rekening brengen van BTW over de bijdragen van de deelnemende gemeenten zonder dat dit 
gevolgen heeft voor de belaste verhuur van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 
Schepersweg 6e te Breukelen. 
De 2% hogere bijdrage wordt jaarlijks toegevoegd aan de Algemene Reserve van het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen. 
 
2. De kosten van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen worden in eerste instantie door 
de centrumgemeente gefinancierd. 

4 
 



Gemeenschappelijke Regeling  
Regionaal Historisch Centrum 

Vecht en Venen 
  

 
 
 
3. De verdeling van kosten over de deelnemende gemeenten geschiedt naar de volgende 
maatstaven: 
 

a. een bedrag van € 57,86 per strekkende meter in bewaring gegeven archief van elk der 
deelnemende gemeenten, zulks gemeten naar de toestand per 1 januari van het aan het 
begrotingsjaar voorafgaande kalenderjaar; 

b. een bedrag per inwoner ter dekking van het, na verwerking van de bijdrage bedoeld 
onder a, resterende saldo van lasten en baten. Het aantal inwoners per deelnemende 
gemeente geldt zoals dat per 1 januari van het aan het begrotingsjaar voorafgaande 
kalenderjaar door het C.B.S. is vastgesteld; 

c. onverlet het bepaalde onder a en b worden voor specifieke (extra) werkzaamheden de 
werkelijke kosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

  
Het onder a genoemde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd op basis van de wijziging 
van het jaarindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde som wordt berekend volgens de formule: 
De gewijzigde som is gelijk aan de som op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het 
indexcijfer van het 2e jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarin de som wordt aangepast, 
gedeeld door het indexcijfer van het 3e jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarin de som 
wordt aangepast. 
 

4. Burgemeester en wethouders van de centrumgemeente bepalen jaarlijks het bij voorschot 
verschuldigde aandeel van elk der deelnemers, zoals in artikel 10, lid 3, is vastgelegd. 
 
5. De helft van het aandeel, in het vorige lid bedoeld, moet worden betaald voor 
1 februari, de andere helft voor 1 augustus. 
 
6. Indien de rekening sluit met een batig of negatief saldo, besluit het Algemeen Bestuur of dit saldo: 
 
a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd; 
b.  geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, danwel; 
c geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij 

overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort 
danwel 

d. geheel of gedeeltelijk zal worden gevorderd bij de deelnemers in de verhouding waarin zij 
overeenkomstig de in artikel 10 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort. 

 
7. Verrekening vindt zonodig plaats binnen twee maanden nadat de vastgestelde bijdrage ter kennis 
van de betrokken gemeente is gebracht. 
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Jaarverslag 
 
Artikel 11 
 
1. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks voor 1 mei, op advies van de streekarchivaris, een verslag vast 
van de werkzaamheden van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen ten aanzien van het 
beheer van de archiefbewaarplaats en het uitgevoerde toezicht op de naleving van de Archiefwet als 
het gaat om de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden.  
 
2. Dit verslag wordt binnen veertien dagen na de vaststelling toegezonden aan de raden en de 
colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, en aan gedeputeerde 
staten van Utrecht. 
 
 
Toetreding 
 
Artikel 12 
 
1. Voor het toetreden van een andere gemeente of een waterschap tot de gemeenschappelijke 
regeling wordt vereist een besluit van de bevoegde bestuursorganen van die gemeente of dat 
waterschap. 
 
2. Van de ontvangen besluiten tot toetreding wordt door burgemeester en wethouders van de 
centrumgemeente kennis gegeven aan de andere deelnemers. De deelnemers worden in de 
gelegenheid gesteld hun gevoelens omtrent de toetreding gemotiveerd kenbaar te maken. Indien 
een van de deelnemers bezwaren heeft tegen de toetreding en die bezwaren binnen de door 
burgemeester en wethouders van de centrumgemeente gestelde termijn aan deze kenbaar maakt, 
behoeft de toetreding de goedkeuring van tweederde van de deelnemers. 
 
 
Uittreding 
 
Artikel 13 
 
1. Uittreding uit deze regeling geschiedt bij collegebesluit van een gemeente. Gedurende de 
eerstvolgende tien volle kalenderjaren, volgende op het jaar van inwerkingtreding  van deze regeling, 
is uittreden niet mogelijk. 
 
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 kan elk der deelnemers uit de gemeenschappelijke 
regeling treden met ingang van een kalenderjaar (=begrotingsjaar), mits het besluit daartoe 
tenminste een jaar voordien per aangetekende brief is gezonden aan het college van burgemeester 
en wethouders van de centrumgemeente. Van het ontvangen besluit tot uittreding wordt door 
burgemeester en wethouders van de centrumgemeente ten spoedigste kennis gegeven aan de 
overige deelnemers.  
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3. Burgemeester en wethouders van de centrumgemeente stellen de financiële gevolgen van 
uittreding voor de betrokken gemeente vast, alsmede de daaruit eventueel voortvloeiende 
verrekening met de overblijvende deelnemers, zulks in overeenstemming met het advies van het 
Algemeen Bestuur. 
 
4. De uittreding komt eerst tot stand nadat de uittredende gemeente heeft voldaan  
aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 13 lid 3. 
 
5. Burgemeester en wethouders van de centrumgemeente dragen zorg voor de  
afwikkeling van de aan de uittreding verbonden gevolgen. Ten aanzien van de geschillen over de 
regeling van de gevolgen van uittreding is artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van 
toepassing. 
 
 
Wijziging of opheffing 
 
Artikel 14 
 
1. De regeling kan worden gewijzigd of opgeheven indien tenminste tweederde van het aantal 
deelnemers daartoe besluit. 
 
2. Wijziging of opheffing van de regeling als in het eerste lid bedoeld, zal ingaan op 1 januari van het 
jaar onmiddellijk volgend op dat waarin het besluit tot wijziging of opheffing aan gedeputeerde 
staten is meegedeeld. 
 
3. De kosten welke de opheffing van de regeling met zich meebrengt, worden gedragen door de 
deelnemers naar rato van de door hen verschuldigde bijdrage. 
 
 
Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 15 
 
1. Het gemeentebestuur van de centrumgemeente zendt deze regeling aan gedeputeerde staten van 
Utrecht en gedeputeerde staten van Noord-Holland in navolging van artikel 26, eerste lid. Zij treedt 
inwerking nadat  zij in het register, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, is opgenomen en is bekend gemaakt op de in artikel 26, tweede lid, van de wet bedoelde 
wijze. 
 
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch tenminste voor een periode genoemd in 
artikel 13 lid 1 ingaande op het tijdstip van inwerkingtreding. 
 
3. De regeling kan worden aangehaald onder de titel: ´Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen 2014` en vervangt de gemeenschappelijke regeling 
‘Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 2012’ vastgesteld in 
2012, welke hierbij komt te vervallen. 
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Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de               
gemeente Weesp in zijn  vergadering van xxxxxx, 
 
secretaris 
 
 
 
voorzitter 
 
 
 
 
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Stichtse Vecht in zijn vergadering van xxxxxx, 
 
secretaris 
 
 
 
voorzitter 
 
 
 
 
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Ronde Venen in zijn vergadering van xxxxxx, 
 
secretaris 
 
 
 
voorzitter 
 
 
 
 
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt in zijn vergadering van xxxxxx, 
 
secretaris 
 
 
 
voorzitter                              
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