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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Het college toestemming verlenen voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen 2014.   
 
 
Samenvatting 
 
 
De gemeente Weesp wil toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen. De colleges van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten 
kunnen instemmen met toetreding van Weesp.  
Het college is bevoegd de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan en heeft hiertoe besloten. 
Voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling dient de raad toestemming te verlenen.    
 
 
 
 
Bijlagen 
- De gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 2014 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Begin dit jaar is besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen 2012. Vervolgens heeft het college van de gemeente Weesp in juli jl. besloten 
om het beheer van het historisch archief per 1 januari 2014 over te dragen aan het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen. In verband met dit besluit heeft Weesp verzocht te mogen toetreden tot de 
gemeenschappelijke regeling.   
Alle aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten kunnen instemmen met toetreding 
van Weesp. Omdat de gemeenschappelijke regeling alleen ziet op bevoegdheden van het college, mag 
het college de nieuwe gemeenschappelijke regeling aangaan. Het college heeft het besluit genomen de 
nieuwe gemeenschappelijke regeling aan te gaan. 
 
Ingevolge artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient het college de raad 
toestemming te vragen voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. De toestemming kan 
slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
Argumenten 
Deelname aan de gemeenschappelijke regeling is bestaand beleid. Door de streekarchivaris is 
aangegeven dat toetreding van Weesp een positief effect zal hebben, zowel voor het RHC als voor de 
deelnemende gemeenten. 
Door de deelname van Weesp en het efficiënt en slim combineren van takenuitvoering kan het RHC als 
grotere organisatie de kosten omlaag brengen. De omslagbijdrage van de huidige deelnemers daalt met 
bijna 1,5 procent. 
Het RHC kan als grotere instelling de gemeenten beter van advies bedienen bij vraagstukken over digitaal 
duurzaam informatie beheer. Door de aansluiting van de gemeente Weesp heeft het RHC de mogelijkheid 
te groeien en binnen de formatie met allrounders ook ruimte te creëren voor specialisaties. 
De collectie van het RHC wordt nog aantrekkelijker voor het publiek. Het gemeentearchief van Weesp is 
een klein maar bijzonder archief. 
 
Kanttekeningen 
De overige deelnemende gemeenten zullen eveneens moeten besluiten tot het aangaan van deze 
gemeenschappelijke regeling.  
 
Communicatie 
Na besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling door alle deelnemers zal deze worden 
gepubliceerd.  
 
Financiën en risico’s 
Zie onder argumenten. 
 
 
1 oktober 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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