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Inleiding

Het RHC Vecht en Venen sluit in 2015 de beleidsperiode af 
waarin uitvoering wordt gegeven aan de beleidsvisie 2012-
2015. De laatste doelstellingen worden in 2015 aangepakt 
terwijl het RHC tegelijkertijd inzet op het verduurzamen van 
de eerder behaalde resultaten.

Het RHC Vecht en Venen is sterk in klantgerichte dienst-
verlening, goed beheer van papieren archieven en is een 
betrouwbare samenwerkingspartner op erfgoedgebied. 
Ontwikkeling op het gebied van professionalisering, verbind-
ing en samenwerking, publieksbereik en revitalisering van 
het archieftoezicht staan op de agenda. 

Het RHC heeft de afgelopen jaren de werkprocessen en de 
dienstverlening gedigitaliseerd. U kunt niet alleen terecht in 
onze twee studiezalen, via internet vindt u eveneens een-
voudig informatie. Op onze website en blog wordt dagelijks 
nieuwe archiefinformatie geplaatst. Vanuit huis kunt u chat-
ten en twitteren met onze medewerkers. U komt het RHC 
ook steeds meer tegen in (digitale) kranten, historische 
periodieken, publicaties en op locatie met historische ten-
toonstellingen en persoonlijke verhalen. Samen met  ver-
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schillende verenigingen, musea en instellingen maken wij 
het verleden beleefbaar. 

Het archiefwezen staat met het ene been in de historie 
en het andere been in de administratie van het heden. De 
gemeenten en het RHC merken dagelijks dat het digitale 
informatiebeheer, de duurzame toegankelijkheid van de 
informatie en een toekomstvaste archieffunctie goed moe-
ten worden geregeld. In samenwerking met kleine en middel-
grote archiefinstellingen in Utrecht en Noord-Holland werkt 
het RHC samen aan kennisontwikkeling op het gebied van 
digitaal duurzaam archiefbeheer en toezicht. Het RHC stuurt 
in 2015 aan op strategische samenwerkingen ter voorberei-
ding op digitale archivering.

Het RHC legt u twee begrotingen voor. De eerste begroting is 
op basis van de taakuitvoering zoals bepaald in de beleids-
visie 2012-2015. Door te sturen op een efficiënte en sobere 
taakuitvoering is de stijging van de jaarlijkse omslagbijdrage 
beperkt gebleven tot minder dan 2%. In de tweede begroting 
is een tijdelijke investering van twee jaar voor de uitvoering 
van de adviserende taak ten aanzien van digitaal archiefbe-
heer verwerkt. 
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Beleidsvisie 2012-2015

De vier kerntaken van het RHC Vecht en Venen zijn:

- Borging van de collectie;

- Publieksparticipatie;

- Dienstverlening richting gemeenten en burgers;

- Intern toezicht op de niet-overgebrachte archieven. 

Om deze vier taken slim en doelmatig uit te voeren zijn vier 
beleidslijnen geformuleerd:

- Professionalisering;

- Verbinding en samenwerking;

- Publieksbereik;

- Toezicht.

De beleidsvisie 2012-2015 is beschikbaar op onze website.



meerjaren-
begroting
2015-2018

8

In het kort

Professionalisering

Professionalisering door het sturen op kennisontwikkeling 
binnen het team is in de voorgaande jaren ingezet en wordt 
ook in 2015 doorgezet. Met deze nieuwe kennis kan het digi-
taal archiefmanagement verder uitgebouwd worden. 
Naast het team van professionals werkt het RHC ook met 
stagiaires en vrijwilligers. Het RHC biedt ruimte voor recent 
afgestudeerden en heeft een samenwerking met De Archief-
school (Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van 
Amsterdam). Dit is een win-win situatie waarbij de student 
praktijkvaardigheden opdoet en het RHC profiteert van de 
actuele kennis en vaardigheden van de student. Daarnaast 
wordt in 2015 het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid ten 
uitvoer gebracht. In dit beleid staat het werven, begeleiden 
en behouden van vaardige vrijwilligers centraal.

Verbinding en Publieksbereik

Het RHC is onderdeel van een sterk en actief regionaal en 
provinciaal erfgoed netwerk. Net zoals voorgaande jaren zal 
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ook in 2015 in gezamenlijkheid tentoonstellingen worden 
ontwikkeld, publicaties verschijnen en activiteiten worden 
georganiseerd. Op het gebied van publieksbereik gaat het 
RHC een crowdfundingsproject opzetten. Dit project zet het 
RHC in voor het financieren van en creëren van draagvlak bij 
incidentele aankopen en activiteiten.
In 2015 wordt het acquisitieplan afgerond om de opdracht 
tot het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet 
mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van 
de lokale en regionale geschiedenis efficiënt uit te kunnen 
voeren.

Toezicht

De toezichttaak van het RHC is de afgelopen jaren 
doorontwikkeld en de toezichtcyclus wordt toegepast. Onder-
deel daarvan is de vierjaarlijkse integrale inspectie die in 
2015 bij gemeente Stichtse Vecht gaat plaatsvinden. 
In samenwerking met de deelnemende gemeenten en kleine 
en middelgrote archiefinstellingen in Utrecht en Noord-Hol-
land werkt het RHC samen voor kennisontwikkeling op het 
gebied van digitaal duurzaam archiefbeheer en toezicht. Het 
RHC stuurt aan op strategische samenwerkingen ter voor-
bereiding op digitale archivering. 
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Kerntaak: Borging

Het borgen van de collectie is een van de opdrachten die 
het RHC voor de gemeenten uitvoert. De huidige collectie 
bestaat uit papieren archief, maar het RHC bereidt zich voor 
op de komst van digitale archieven vanuit de gemeenten. 
De gemeenten gaan in stappen over op digitaal werken als 
gevolg van nieuwe dienstverleningsconcepten, technische 
ontwikkelingen en de steeds digitalere samenleving. Die 
voorbereiding vraagt om innovaties en verandering in het 
denken en handelen van de hele archief- en informatiesector.  

De informatiehuishouding van de gemeenten is permanent 
aan wijzigingen onderhevig. Het is een uitdaging om perma-
nent te bewaren digitale archiefbescheiden in ‘goede, geor-
dende en toegankelijke staat’ te houden. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de digitale archiefbestanden tot aan 
de overdracht naar het RHC. Na vijf jaar worden de digitale 
archiefbescheiden minder geraadpleegd terwijl de zorg voor 
duurzame opslag toeneemt. De gemeenten kunnen daar 
samen met het RHC op anticiperen door het archiefproces 
anders in te richten. 
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Om dit archiefproces anders in het richten is specialistische 
kennis en financiering nodig. In opdracht van het Ministerie 
van OCW is het innovatieprogramma Archief2020 gestart 
waarin de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur 
in Nederland samenwerken om te komen tot duurzame toe-
gankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toe-
komstvaste archieffunctie. Het RHC onderzoekt in samen-
werking met Archief Eemland en het streekarchief Gooi en 
Vechtstreek de mogelijkheden om een project op te zetten 
met ondersteuning van Archief2020. Het project moet een 
aanzet geven en handvatten bieden om binnen een strate-
gisch samenwerking op de schaal van klein en middelgrote 
instellingen digitaal overheidsarchief van vijf tot twintig jaar 
digitaal duurzaam te kunnen beheren.

In 2015 zijn dit de aandachtspunten:

- In 2015 wordt de nieuwe beleidsvisie opgesteld.      
- Tegelijkertijd wordt het archiefbeheer van de papie- 
 ren archieven goed en efficiënt uitgevoerd.             
 Dit is een van de kerncompetenties van het RHC.               
- Het RHC onderzoekt de mogelijkheid tot het opzet-   
 ten van een onderzoeksproject naar duurzaam  
 beheer van digitale archieven.
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Duurzame toegankelijkheid

Archief2020 ontwikkelt in 2014 een ‘Overdrachtsprotocol 
digitale informatie’ en een ‘preservation policy’. Hiermee 
zorgt het platform voor verduidelijking van kader en wil het 
richting geven aan de ontwikkeling van e-depots. Tevens 
wordt er binnen het project AIDO (Archiefinnovatie Decen-
trale Overheden) gewerkt aan een functioneel ontwerp van 
een e-depot dat kan dienen als model. Deze instrumenten 
zijn bedoeld voor toepassing in proefprojecten voor de 
gemeentelijke overheid. 

Een van de programmadoelen is dat in 2016 een landelijk 
dekkend netwerk van aanbieders van duurzame digitale 
archiefbewaarplaatsen moet zijn ontstaan waarbij aantoon-
baar ervaring is opgedaan. Het doel is dat in 2016 alle archie-
finstellingen zich hebben beraden op hun rol in het digitale 
informatielandschap. Ze zijn adviseur en/of toezichthouder 
voor duurzame beschikbaarstelling van overheidsinformatie 
of houden daar toezicht op. 

[Bron: Programmaplan Archief2020] 
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Kerntaak: Dienstverlening

Online dienstverlening is niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. Onze klanten (burger en ambtenaar) verwach-
ten via internet de gewenste informatie te kunnen vinden. 
Het RHC geeft de klant de mogelijkheid om thuis door de 
indexen van de collectie te zoeken. Een selectie van de stuk-
ken is ook digitaal beschikbaar. Voor vragen kan de klant 
gebruik maken van chat, twitter of e-mail. Voor bijzondere 
en historische stukken komt men natuurlijk nog altijd graag 
naar de studiezaal, maar wel pas nadat men online contact 
heeft gehad met de archiefinstelling.

In 2015 zijn dit de aandachtspunten:
- Voor een adequate digitale dienstverlening is het  
 nodig dat de collectie online beschikbaar en goed  
 doorzoekbaar is. Het RHC zet in op het toevoegen  
 van indexen in de database Mais-flexis en het   
 online plaatsen van scans. De lijn die ingezet is in  
 2014 wordt in 2015 doorgezet.  
- Door de toegangen van de collectie beschikbaar      
 te stellen via Europeana en als Open Data wordt      
 het bereik vergroot. Het RHC gaat binnen de         
 bestaande samenwerkingsverbanden mee in deze  
 ontwikkelingen.



meerjaren-
begroting
2015-2018

15

Kerntaak: Publieksbereik

Het RHC richt zich bij het behoud en de presentatie van het 
erfgoed op de oude kernen in het werkgebied. Dit betekent 
dat het lokale verleden zichtbaar en herkenbaar is en blijft 
binnen een regionale context. Om het erfgoed in de kern 
zichtbaar en toegankelijk te houden heeft het RHC een sterk 
netwerk in de regio. We ondersteunen en werken actief 
samen met de historische en culturele (vrijwilligers)vereni-
gingen en instellingen. De lijn die in voorgaande jaren is 
ingezet wordt verder uitgebouwd. Samen met de historische 
kringen en lokale instellingen zoals musea en bibliotheken 
worden erfgoedprojecten opgezet, archiefonderzoek gefaci-
liteerd en kennis van het lokale verleden gestimuleerd. 

Het RHC heeft als opdracht het aanleggen, beheren en 
bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen-
materiaal op het gebied van de lokale en regionale geschie-
denis. Het RHC is in 2014 gestart met het ontwikkelen van 
een modern acquisitiebeleid dat eind 2015 gepresenteerd 
wordt. Het eerste jaar is gebruikt voor het inventariseren en 
waarderen van de aanwezige particuliere archieven. In 2015 
wordt er voor iedere gemeente (op het niveau van de kernen)
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een historisch profiel opgesteld. Bij de ontwikkeling hier-
van gaat het RHC in gesprek met de lokale en regionale 
erfgoedinstellingen, historische kringen en verenigingen. 
Samen wordt bepaald welke bedrijven, verenigingen en 
personen belangrijk zijn in het verre en recente verleden. 
Wat moet bewaard blijven? Het historisch profiel gaat die-
nen als toetsingskader bij het acquireren en afstoten van 
archiefbescheiden.

Het RHC sluit ook aan op de nationale ontwikkelingen waar-
bij in 2015 door het Archief2020 een open register wordt 
aangelegd van belangrijke archiefvormers en de archief-
diensten onderling werkafspraken maken die leiden tot een 
gecoördineerde inzet bij veiligstelling van belangrijke parti-
culiere archieven. 

Het RHC zet in op publieksparticipatie. Op het gebied van 
publieksbereik gaat het RHC een crowdfundingsproject 
opzetten. Dit project zet het RHC in voor het financieren 
van en creëren van draagvlak voor incidentele aankopen en 
activiteiten.

In 2015 zijn dit de aandachtspunten:
- Het vergroten van publieksparticipatie middels een  
 crowdfundingsproject.
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- In 2015 wordt het project rondom de acquisitie 
 en ontzameling van particuliere archieven afgerond.  
 Dit project is opgezet om de opdracht tot het aan 
 leggen, beheren en beschikbaarstellen van een zo  
 compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal  
 op het gebied van de lokale en regionale   
 geschiedenis efficiënt uit te kunnen voeren.

Selectie en acquisitie

De algemeen rijksarchivaris stelt: “Op heel veel terreinen 
is de overheid allang niet meer de enige centrale factor en 
daarom wordt het tijd de focus van de openbare archiefsector 
te verleggen van ‘overheid’ naar ‘wisselwerking tussen over-
heid en samenleving’. Daarom moeten we nu echt serieus 
werk gaan maken van een intergrale selectie en acquisitie 
van archieven uit de overheids- en particuliere sector. Door 
selectie en acquisitie op elkaar af te stemmen, neemt de 
waarde van de informatie in de archiefcollecties toe.”

[bron: Archieven met het oog op morgen, Martin Berendse 
(algemeen rijksarchivaris) 2010]
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Kerntaak: Toezicht

Toezicht is een wettelijke kerntaak van het RHC en valt uiteen 
in auditing en advisering. Het RHC is namelijk niet alleen de 
interne toezichthouder op het informatiebeheer van de vier 
aangesloten gemeenten, maar wordt ook geraadpleegd als 
adviseur. Dat brengt het RHC naar het begin van de informa-
tieketen in plaats van de traditionele plaats aan het einde 
van de keten.

Selectie en waardering

Slechts een beperkt gedeelte van de informatie die ontstaat 
binnen de gemeente komt voor blijvende bewaring in aan-
merking. Om de selectie te kunnen maken van te bewaren en 
te vernietigen archiefbescheiden wordt gebruik gemaakt van 
een landelijk vastgestelde selectielijst. Het RHC ondersteunt 
en controleert dit proces bij de gemeenten als het gaat om 
papieren archief. 

In het digitale tijdperk is een nieuw proces rondom selectie 
en waardering nodig. Selectie en waardering vindt bij digitale 
archiefvorming niet meer achteraf plaats maar verschuift  
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naar het begin van het proces. Binnen de digitale informatie-
huishouding is een goede integratie tussen de werkproces-
sen en archiveringsprocessen vereist zodat bij de vorming 
van informatie kan worden geduid waarom die informatie 
van belang is en welke relevatie ze heeft. Als de selectie op 
een later moment plaatsvindt dan is het risico dat omwille 
van de volledigheid te veel informatie wordt gearchiveerd. 
Het gevolg is dat door de hoeveelheid de relevante informa-
tie niet meer beheersbaar en vindbaar is.

In 2015 wordt de wijze waarop selectie en waardering 
is vormgegeven verbeterd. Het innovatieprogramma 
Archief2020 ontwikkelt een nieuw waarderingsinstrumenta-
rium. Vanuit de archiefwetgeving wordt aangestuurd op een 
betere aansluiting van de ordening van de digitale informa-
tiehuishouding en de selectielijst. Platform Archief2020 stelt 
daar ook een handreiking bij beschikbaar ten behoeve van 
een optimale implementatie.

Auditing en control

De invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
heeft een taakverzwaring voor de uitvoering van archieftoe-
zicht door het RHC tot gevolg gehad. De revitalisering van
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het interne toezicht dat het RHC in opdracht van het college 
uitvoert bestaat niet alleen uit een inspectie- en rapportage-
taak maar ook uit een adviserende taak. Het RHC hanteert 
een toezichtsbeleid bestaande uit vier instrumenten waar 
de wettelijke taakuitvoering van het interne toezicht voor de 
vier gemeenten gecombineerd wordt om tot een sobere en 
doelmatige taakuitvoering te komen.

Overlegstructuur

Het toezichtbeleid bestaat onder andere uit een overleg-
structuur op uitvoerend (platformoverleg en kwartaalge-
sprekken), tactisch (Tactisch Informatie Overleg) en strate-
gisch niveau (Strategisch Informatie Overleg). De werkgroep 
Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) is onderdeel 
van het programma Archief2020 en werkt in 2015 de Hand-
reiking Strategisch Informatie Overleg (SIO) uit. Het SIO is 
een van de instrumenten binnen het interne toezicht en 
het RHC zal samen met de gemeenten de effectiviteit van 
het instrument evalueren met behulp van de handreiking. 
In 2015 wordt het SIO doorontwikkeld tot het medium voor 
sturing op kwaliteit en integrale afweging van belangen voor 
de gehele informatieketen.
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In 2015 zijn dit de aandachtspunten:
- Jaarlijkse verslaglegging op basis van de aange- 
 leverde KPI-informatie in de vorm van een KPI-  
 rapportage;
- Vierjaarlijkse integrale inspectie in samenwerking  
 met de inspectie-eenheid van Het Utrechts Archief  
 (HUA). In 2015 staat een integrale inspectie van  
 gemeente Stichtse Vecht gepland.
- Overlegcyclus op strategisch en tactisch niveau.  
 Tijdens deze overleggen worden de gemeenten     
 ook op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkeling- 
 en zoals de handreiking bij het waarderingsinstru- 
 mentarium. Tevens zal het SIO  geëvalueerd worden  
 op basis van de handreiking van AIDO.
-  Kennisuitwisseling op uitvoerend niveau met   
 periodiek platformoverleg.
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Digitale bestemmingsplannen

Digitale informatie omvat meer dan alleen digitale docu-
menten. Er moet ook rekening worden gehouden met de 
informatie die is opgeslagen in databases met specifieke 
gebruiksapplicaties, welke niet als bestand overgedragen 
kan worden. Om de informatie te kunnen interpreteren is die 
specifieke applicatie nodig (bijvoorbeeld bij digitale bestem-
mingsplannen). Ook deze informatie dient aan dezelfde 
archiveringseisen te voldoen als documenten. Het overdra-
gen en bewaren van specifieke databases is een extra uitda-
ging in het digitale tijdperk. 

Selectie en waardering

Digitalisering van de werkprocessen vereist dat de aandacht 
van de archiefvorming vooraan in het werkproces wordt 
belegd en integraal onderdeel is van het dagelijks werk. 
Integratie van archiefvorming met de werkprocessen binnen 
de overheid is noodzakelijk om de archieven te behouden. 
Bij digitaal werken kan het archiveren namelijk niet meer 
gezien worden als een losstaande activiteit die op een later 
moment uitgevoerd kan worden, zoals met papieren infor-
matie de gebruikelijke werkwijze was. 

[Bron: Impactanalyse & scenarioverkenning PBLQ 2013]
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Taak in opdracht: Archiefbewerking

De archieven worden bewaard omwille van het belang van 
de daarin aanwezige gegevens voor overheidsorganen en 
ten behoeve van de democratische controle van recht- of be-
wijszoekende burgers, bedrijven en instellingen. Na verloop 
van tijd neemt de informatiefunctie voor de gemeenten af en 
kunnen de archiefbescheiden het bewaren waard zijn met 
het oog op historisch onderzoek of als cultureel erfgoed. 

Goed archiefbeheer bestaat uit het materieel bewerken en 
eventueel restaureren van de archieven, en het plaatsen van 
de archieven in geklimatiseerde depots. Bij overdracht van 
de archieven van gemeente naar archiefbewaarplaats moe-
ten de archieven in navolging van de archiefwetgeving geor-
dend en geschoond zijn en voorzien zijn van een toegang. 
Omdat archieven niet altijd in goede en geordende staat zijn 
overgebracht en soms een dossierinventaris ontbreekt volgt 
in overleg met de gemeente een bewerkingstraject door het 
RHC Vecht en Venen.
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Ook in 2015 bewerkt het RHC in opdracht van de gemeen-
ten diverse gemeentelijke archieven. De volgorde van de te 
bewerken archiefachterstanden wordt tijdens de kwartaal-
overleggen op tactisch niveau nader afgesproken. De bewer-
king bestaat uit het beschrijvend inventariseren en ordenen 
van de archieven volgens nationale normen en standaarden. 

Achterstanden kunnen voorkomen worden door de werkpro-
cessen en de administratieve processen voor archivering 
goed te integreren. Het proces van archivering wordt dan 
aan het begin van de informatieketen geplaatst in plaats 
van achteraf. Het RHC adviseert de gemeenten hierover 
tijdens de kwartaalgesprekken met de verantwoordelijken 
voor informatiebeheer. Door het verplaatsen van het proces 
verbetert de integratie van werkprocessen en archivering de 
kwaliteit van de archiefbescheiden, in de zin van volledig-
heid, juistheid en authenticiteit.
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Uitdagingen en keuzes

Het RHC geeft in 2015 uitvoering aan het laatste jaar van 
de beleidsperiode 2012-2015 en sluit daarmee een periode 
van profesionalisering, verbinding, publieksbereik en het 
ontwikkelen van een nieuw toezichtsbeleid af. Daarnaast 
signaleert het RHC voor 2015 nieuwe uitdagingen. Het RHC 
stelt voor om in 2015 twee uitdagingen aan te pakken.

Digitaal archief beheer

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft PBLQ/HEC in 
2013 onderzoek gedaan naar de impact van digitalisering 
op het archiefproces en archiefstelsel binnen het Rijk. In het 
rapport Impactanalyse & Scenarioverkenning waarschuwt 
PBLQ/HEC dat indien de werkpraktijk rondom archiveren, 
zoals nu de norm is bij het archiveren van papier, niet ver-
andert bij de invoering van ‘digitaal werken’, de overheid het 
risico loopt dat overheidsarchieven verdampen of niet meer 
toegankelijk zijn, en alleen tegen zeer hoge kosten iets van 
de archieven beschikbaar blijft voor de maatschappij.
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In het kort

Uitdaging 1: Duurzame digitale toegankelijkheid 

Door de digitalisering van de gemeentelijke overheid staat 
het RHC voor de uitdaging niet alleen papieren archieven 
maar ook digitale archieven te gaan beheren. Het kabinet 
streeft bovendien naar een volledig digitaal werkende over-
heid in 2017.  De gemeenten en het RHC merken dagelijks 
dat het digitale informatiebeheer, de duurzame toegankelijk-
heid van de informatie en een toekomstvaste archieffunctie 
goed moet worden geregeld.

Het RHC zoekt strategische samenwerkingspartners en 
financiering om te komen tot duurzame toegankelijkheid van 
(digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archief-
functie. Om in staat te zijn om concrete stappen te maken 
vraagt het RHC toestemming om dit project te financieren 
vanuit de bedrijfsvoeringsreserve van het RHC.
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Uitdaging 2: Auditing én advisering

Het RHC heeft een wettelijke toezichtstaak en is de interne 
toezichthouder op het informatiebeheer binnen de gemeen-
telijke organisatie. Toezicht bestaat uit niet alleen uit audi-
ting maar ook advisering. Daarbij wordt met name advisering 
rondom digitaal archiefbeheer steeds belangrijker. 

Het RHC geeft uitvoering aan het toezichtbeleid en zet in op 
strategische samenwerkingen voor kennisontwikkeling op 
het gebied van digitaal archiefbeheer. De auditing en control-
taak is hiermee geborgd. Daarnaast vragen de gemeenten 
het RHC als gesprekspartner bij de digitale ontwikkelingen 
op het gebied van informatiebeheer. De streekarchivaris 
vraagt het algemeen bestuur voor een periode van twee jaar 
te investeren in de uitvoering van de adviserende taak ten 
aanzien van digitaal archiefbeheer. Deze oplossing biedt de 
deelnemende gemeenten ook een financieel voordeel ten 
opzichte van afzonderlijke inkoop van deze kennis. De finan-
ciële consequenties van deze investering zijn uitgewerkt in 
de begroting versie B.
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Toelichting uitdaging 1:

Duurzame digitale toegankelijkheid 

Het RHC onderzoekt in samenwerking met Archief Eem-
land, streekarchief Gooi en Vechtstreek en enkele kleinere 
archiefinstellingen de mogelijkheden om een project op te 
zetten met ondersteuning van het innovatieprogramma 
Archief2020. Het project moet een aanzet geven en hand-
vatten bieden om binnen een strategisch samenwerking op 
de schaal van kleine en middelgrote instellingen digitaal 
overheidsarchief van vijf tot twintig jaar duurzaam te kunnen 
beheren.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor duurzaam archief-
beheer van documentcreatie tot aan overdracht naar de 
archiefbewaarplaats na de wettelijke termijn van twintig jaar. 
Het informatiebeheer in de vier gemeenten is momenteel 
hybride. Het is raadzaam de hybride archivering op korte 
termijn af te bouwen en over te gaan op een volledig digitaal 
informatiebeheer. Om over te gaan op digitaal informatiebe-
heer is een vervangingsbesluit en een opslag, bijvoorbeeld 
in de vorm van een e-depot, noodzakelijk. Het RHC is voor-
nemens in samenwerking met collega-archiefdiensten en de 
aangesloten gemeenten een onderzoeksproject op te zetten
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om de problematiek van digitaal duurzaam informatiebeheer 
aan te pakken.

Als het gaat om papieren archief is de wettelijke overbren-
gingstermijn van twintig jaar goed hanteerbaar. In het geval 
van born digital archiefbescheiden lijkt een vervroegde over-
brengingstermijn van vijf jaar geschikter. De problematiek 
van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden groeit 
na vijf jaar, waardoor het beheer van de digitale stukken van 
het DMS naar een e-depot voorziening verplaatst moet wor-
den. Om te voorkomen dat zowel de gemeenten als het RHC 
ieder een eigen e-depot ontwikkelen (de gemeenten voor 
het beheer tot twintig jaar en het RHC voor het beheer van 
documenten van twintig jaar en ouder) neemt het RHC de 
trekkersrol bij deze digitale uitdaging.

Het risico dat de gemeenten lopen door niet te investeren in 
een duurzame digitale opslag is
- de gemeente kan zonder duurzame opslag voor  
 digitale bestanden niet over gaan tot vervanging 
 van papieren archiefbescheiden. De hybride infor 
 matiehuishouding kan niet worden afgebouwd.
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- De gemeenten kunnen de digitale archiefbeschei- 
 den niet (vervroegd) overbrengen omdat het RHC  
 niet over adequate digitale opslag beschikt.

Om deelname aan het onderzoeksproject met Archief Eem-
land en het streekarchief Gooi en Vechtstreek tot een suc-
ces te maken is het noodzakelijk eenmalig voor de periode 
van een jaar een projectmedewerker voor 0,1 fte (€ 8.000,-) 
aan te trekken. Enerzijds omdat de formatie van het RHC 
geen ruimte biedt voor deelname aan dit project en ander-
zijds omdat er specialistische kennis nodig is. Voorgesteld 
wordt om dit bedrag te ontrekken aan de bedrijfsvoering-
sreserve. De globale schatting van de totale projectkosten 
is € 65.000,-. De verschillende deelnemers aan het project 
dragen ieder bij aan het project middels het inzetten van 
formatie. Archief2020 werkt op basis van co-financiering en 
financiert bij goedkeuring van het projectplan 50% van de 
totale kosten aan het project.
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Toelichting uitdaging 2:

Auditing én advisering

Het RHC werkt met een toezichtbeleid dat bestaat uit vier 
instrumenten. De taakuitvoering van de auditing, selectie 
en waardering en overbrenging van de archieven wordt 
daarmee op een sobere en efficiënte manier uitgevoerd. De 
toezichthoudende taak is hiermee geborgd. Daarnaast vra-
gen de aangesloten vier gemeenten het RHC als gespreks-
partner bij de digitale ontwikkelingen op het gebied van 
informatiebeheer. 
 
Het RHC is een waardevolle gesprekspartner bij de volgende 
ontwikkelingen:
- het voorbereiden van het vervangingsbesluit   
 en uitvoeren van vervanging van analoge   
 archiefbescheiden door digitale reproducties. Voor- 
 bereiding, inrichting en uitvoering van het proces 
 van vervanging zijn complex en vergen zorgvuldige  
 afwegingen binnen de kaders van de Archiefwet en  
 aanverwante regelgeving. Een goed vervangingspro- 
 ces is cruciaal voor goede digitale archivering. 
- de nieuwe selectiemethode voor digitale infor-  
 matie binnen de gemeentelijke organisatie. 
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- duurzaam digitaal archiefbeheer voor blijvend te  
 bewaren archief.
- complexe en grootschalige digitaliseringsprojecten. 
 
Het RHC werkt bij de uitvoering van de toezichtstaak samen 
met Het Utrechts Archief en onderzoekt een strategische 
samenwerking met Archief Eemland en streekarchief Gooi en 
Vechtstreek. Het RHC heeft 0,6 fte beschikbaar voor zowel 
de toezichts- als de adviestaak voor de vier gemeenten. De 
richtlijn ontwikkeld door LOPAI en de VNG adviseert in het 
geval van het RHC 1,5 fte.  Door de toezichtstaak binnen een 
samenwerkingsverband op te pakken verwacht het RHC een 
efficiente en goede uitvoering te kunnen geven de taak van 
auditing én advisering middels een uitbreiding naar 1,1 fte.

Het RHC vraagt de gemeenten te investeren in de formatie 
met een tijdelijke uitbreiding van 0,5 fte voor een periode 
van twee jaar. De financiële consequenties zijn uitgewerkt in 
de begroting versie B.
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begroting
versie A
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Rekening Raming Raming Raming Raming Raming 
Volgnr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LASTEN

2 Salariskosten 301.345 356.900 355.336 358.919 362.538 366.164
2a Reiskosten woon/werk 0 0 4.200 4.200 4.200 4.200
2b Premie ongevallenverzekering 0 351 351 351 351 351
4 Huisvestingskosten 200.546 205.315 210.448 215.709 221.101 226.629
4a Huisvestingskosten diversen 30.056 27.195 30.000 30.000 30.000 30.000
6 Studiekosten 2.248 7.000 2.673 2.673 2.673 2.673
8 Kantoorkosten 39.200 29.415 29.415 29.415 29.415 29.415
8a Ongediertebestrijding 1.971 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450
10 Reiskosten (dienstverkeer) 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
12 Diensten t.b.v. administratie 5.510 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
16 Onvoorziene uitgaven 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
22 Digitalisering en internet 10.286 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
22a Aanschaf Archief Management Systeem 32.660 0 0 0 0 0
22b Project ´Digitaal archief´ 0 0 8.000 0 0 0
24 PR 2.325 2.775 3.000 3.000 3.000 3.000
24a Vergoeding vrijwilligers 2.542 1.665 4.000 4.000 4.000 4.000
26 Collectievorming 969 1.943 1.943 1.943 1.943 1.943
26a Lidmaatschappen 1.604 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
27c Bankkosten 98 50 100 100 100 100
28 Restauratie en conservering 5.243 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
28a Materiële verzorging 1.169 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660
30 Kapitaallasten 31.285 31.517 32.775 32.144 32.144 32.144
30a Reserveringen 0 0 0 0 0 0
30c Dekking afschrijving depots en inrichting 

uit reserve
-30.175 -30.175 -30.175 -30.175 -30.175 -30.175

30d Onttrekking reserve bedrijfsvoering -32.660 0 -8.000 0 0 0
32 Batig saldo 6.163 0 0 0 0 0

Totaal lasten 612.386 675.560 687.175 695.389 704.401 713.554

Exploitatie
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Rekening Raming Raming Raming Raming Raming 
Volgnr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BATEN

3 Omslag-bijdrage gemeenten 532.270 589.624 600.846 608.369 616.684 625.133
Bijdrage 2% deelnemende gemeente 10.645 11.792 12.017 12.167 12.334 12.503

5 Overige baten 19.285 7.535 7.535 7.535 7.535 7.535 
7 Specifieke inkomsten (projecten in 

opdracht GR art 10.3c):
Gemeente De Bilt, inventarisatie en 
opschonen archief

18.143 18.487 18.584 18.769 18.957 19.147

Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie 
en opschonen archief

27.368 27.902 28.028 28.308 28.592 28.887

De Ronde Venen, inventarisatie en 
opschonen archief

8.591 8.762 8.797 8.885 8.974 9.064

Weesp, dependance 0 13.500 13.635 13.771 13.909 14.048
8 Verhuur vergader- en depotruimten 6.020 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
9 Inkomsten studiezaal 709 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
11 Reserveringen -10.645 -11.792 -12.017 -12.167 -12.334 -12.503

Totaal baten 612.386 675.560 687.175 695.389 704.401 713.554



Tekeningla-
denkasten

Archiefkas-
ten

Aanschaf 
inrichting 
RHC 2008

Aanschaf 
inrichting 
RHC 2009

Aanschaf 
telefoons

Aanschaf 
server

Bedrag investering 3.153 1.919 221.939 79.812 1.160 6.799
Jaar van activeren 2011 2011 2009 2010 2014 2014
Levensduur 5 4 10 10 5 5

2014
Afschrijving 631 480 22.194 7.981 232 1.360
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 631 480 22.194 7.981 232 1.360
Boekwaarde 31 dec. 631 0 88.775 39.906 928 5.439

2015
Afschrijving 631 0 22.194 7.981 232 1.360
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 631 0 22.194 7.981 232 1.360
Boekwaarde 31 dec. 0 0 66.583 31.925 696 4.079

2016
Afschrijving 0 0 22.194 7.981 232 1.360
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 0 0 22.194 7.981 232 1.360
Boekwaarde 31 dec. 0 0 44.388 23.944 464 2.720

2017
Afschrijving 0 0 22.194 7.981 232 1.360
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 0 0 22.194 7.981 232 1.360
Boekwaarde 31 dec. 0 0 22.194 15.962 232 1.360

2018
Afschrijving 0 0 22.194 7.981 232 1.360
Rente 0% 0 0 0 0 0 0
Kapitaallast 0 0 22.194 7.981 232 1.360
Boekwaarde 31 dec. 0 0 0 7.981 0 0

Investeringen / Kapitaallasten



Aanschaf 
computers

Totaal

Bedrag investering 1.886
Jaar van activeren 2015
Levensduur 5

2014
Afschrijving 0 32.877
Rente 0% 0 0
Kapitaallast 0 32.877
Boekwaarde 31 dec. 0 137.565

2015
Afschrijving 377 32.775
Rente 0% 0 0
Kapitaallast 377 32.775
Boekwaarde 31 dec. 377 104.791

2016
Afschrijving 377 32.144
Rente 0% 0 0
Kapitaallast 377 32.144
Boekwaarde 31 dec. 377 72.647

2017
Afschrijving 377 32.144
Rente 0% 0 0
Kapitaallast 377 32.144
Boekwaarde 31 dec. 0 40.502

2018
Afschrijving 377 32.144
Rente 0% 0 0
Kapitaallast 377 32.144
Boekwaarde 31 dec. 377 8.358
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KERNTAKEN
Borging Educatie Dienstver-

lening
Toezicht Projecten 

in 
opdracht

Bedrijfs-
voering

Totaal

2014 1,1 0,5 1,7 0,6 1,2 0,6 5,7
2015 1,1 0,5 1,7 0,6* 1,2 0,6 5,7

Sc
ha

alv
er

de
lin

g 4 0,3 0,3
6 0,4 0,3 0,7
8 0,7 0,4 1 0,6 2,7
10 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 1
11 0,1 0,4 0,5 1

* Ter ondersteuning van de uitvoering van de inspectietaak is een samenwerking aangegaan met Het Utrechts Archief.

Formatieindeling
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Verdeelsleutel 1: Op basis van het aantal meters archief in beheer op 1 januari 2014
tarief per meter archief € 59,31 CPI 2013 is 114,7 op basis van 2006
Gemeente Meters Bedrag
De Ronde Venen 583 € 34.578,53
De Bilt 406 € 24.080,42
Stichtse Vecht 788 € 46.737,36
Weesp 349 € 20.699,67

2.126 € 126.095,97

Verdeelsleutel 2: Restauratiekosten op de begroting van de gemeenten naar het RHC
Gemeente Bedrag
De Ronde Venen € 1.678,00
De Bilt € 1.643,00
Stichtse Vecht € 2.472,00
Weesp € 707,00

€ 6.500,00 

Verdeelsleutel 3: Restant op basis van het aantal inwoners
Restant in Euro's € 468.249,94
Gemeente Aantal inwoners 2014 

(CBS):
Bedrag

De Ronde Venen 42.997 € 120.861,10
De Bilt 42.097 € 118.386,34
Stichtse Vecht 63.315 € 178.056,18
Weesp 18.116 € 50.946,31

166.505 € 468.249,94

De bijdrage van de deelnemers voor 2015 ziet er als volgt uit:
Gemeente Bijdrage 2015 * Bijdrage inclusief 

Winstopslag
Winstopslag

De Ronde Venen € 157.117,36  € 160.259,71 € 3.142,35
De Bilt € 144.110,13  € 146.992,34 € 2.882,20
Stichtse Vecht € 227.256,23  € 231.810,53 € 4.545,30
Weesp € 72.353,19  € 73.800,26 € 1.447,06

€ 600.845,91  € 612.862,83 € 12.016,92
* exclusief projectkosten (zie exploitatie nr. 7 ‘Specifieke inkomsten’)

Kostenverdeling 
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begroting
versie B
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Rekening Raming Raming Raming Raming Raming 
Volgnr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LASTEN

2 Salariskosten 301.345 356.900 390.175 394.107 398.078 402.059
2a Reiskosten woon/werk 0 0 4.200 4.200 4.200 4.200
2b Premie ongevallenverzekering 0 351 351 351 351 351
4 Huisvestingskosten 200.546 205.315 210.448 215.709 221.101 226.629
4a Huisvestingskosten diversen 30.056 27.195 30.000 30.000 30.000 30.000
6 Studiekosten 2.248 7.000 2.673 2.673 2.673 2.673
8 Kantoorkosten 39.200 29.415 29.415 29.415 29.415 29.415
8a Ongediertebestrijding 1.971 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450
10 Reiskosten (dienstverkeer) 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
12 Diensten t.b.v. administratie 5.510 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
16 Onvoorziene uitgaven 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
22 Digitalisering en internet 10.286 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
22a Aanschaf Archief Management Systeem 32.660 0 0 0 0 0
22b Project ´Digitaal archief´ 0 0 8.000 0 0 0
24 PR 2.325 2.775 3.000 3.000 3.000 3.000
24a Vergoeding vrijwilligers 2.542 1.665 4.000 4.000 4.000 4.000
26 Collectievorming 969 1.943 1.943 1.943 1.943 1.943
26a Lidmaatschappen 1.604 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
27c Bankkosten 98 50 100 100 100 100
28 Restauratie en conservering 5.243 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
28a Materiële verzorging 1.169 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660
30 Kapitaallasten 31.285 31.517 32.775 32.144 32.144 32.144
30a Reserveringen 0 0 0 0 0 0
30c Dekking afschrijving depots en inrichting 

uit reserve
-30.175 -30.175 -30.175 -30.175 -30.175 -30.175

30d Onttrekking reserve bedrijfsvoering -32.660 0 -8.000 0 0 0
32 Batig saldo 6.163 0 0 0 0 0

Totaal lasten 612.386 675.560 722.014 730.577 739.940 749.449

Exploitatie
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Rekening Raming Raming Raming Raming Raming 
Volgnr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BATEN

3 Omslag-bijdrage gemeenten 532.270 589.624 635.685 643.557 652.224 661.028
Bijdrage 2% deelnemende gemeente 10.645 11.792 12.714 12.817 13.044 13.221

5 Overige baten 19.285 7.535 7.535 7.535 7.535 7.535 
7 Specifieke inkomsten (projecten in 

opdracht GR art 10.3c):
Gemeente De Bilt, inventarisatie en 
opschonen archief

18.143 18.487 18.584 18.769 18.957 19.147

Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie 
en opschonen archief

27.368 27.902 28.028 28.308 28.592 28.887

De Ronde Venen, inventarisatie en 
opschonen archief

8.591 8.762 8.797 8.885 8.974 9.064

Weesp, dependance 0 13.500 13.635 13.771 13.909 14.048
8 Verhuur vergader- en depotruimten 6.020 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
9 Inkomsten studiezaal 709 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
11 Reserveringen -10.645 -11.792 -12.017 -12.167 -12.334 -12.503

Totaal baten 612.386 675.560 722.014 730.577 739.940 749.449
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KERNTAKEN
Borging Educatie Dienstver-

lening
Toezicht Projecten 

in 
opdracht

Bedrijfs-
voering

Totaal

2014 1,1 0,5 1,7 0,6 1,2 0,6 5,7
2015 1,1 0,5 1,7 1,1 1,2 0,6 6,2

Sc
ha

alv
er

de
lin

g 4 0,3 0,3
6 0,4 0,3 0,7
8 0,7 0,4 1 0,6 2,7
10 0,1 0,1 0,7 0,5 0,1 1,5
11 0,1 0,4 0,5 1

* Ter ondersteuning van de uitvoering van de inspectietaak is een samenwerking aangegaan met Het Utrechts Archief.

Formatieindeling
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Verdeelsleutel 1: Op basis van het aantal meters archief in beheer op 1 januari 2014
tarief per meter archief € 59,31 CPI 2013 is 114,7 op basis van 2006
Gemeente Meters Bedrag
De Ronde Venen 583 € 34.578,53
De Bilt 406 € 24.080,42
Stichtse Vecht 788 € 46.737,36
Weesp 349 € 20.699,67

2.126 € 126.095,97

Verdeelsleutel 2: Restauratiekosten op de begroting van de gemeenten naar het RHC
Gemeente Bedrag
De Ronde Venen € 1.678,00
De Bilt € 1.643,00
Stichtse Vecht € 2.472,00
Weesp € 707,00

€ 6.500,00 

Verdeelsleutel 3: Restant op basis van het aantal inwoners
Restant in Euro's € 503.089,44
Gemeente Aantal inwoners 2014 

(CBS):
Bedrag

De Ronde Venen 42.997 € 129.853,61
De Bilt 42.097 € 127.197,72
Stichtse Vecht 63.315 € 191.304,21
Weesp 18.116 € 54.736,90

166.505 € 503.089,44

De bijdrage van de deelnemers voor 2015 ziet er als volgt uit:
Gemeente Bijdrage 2015 * Bijdrage inclusief 

Winstopslag
Winstopslag

De Ronde Venen € 166.109,87  € 169.432,06 € 3.322,20
De Bilt € 152.918,51  € 155.976,88 € 3.058,37
Stichtse Vecht € 240.513,25  € 245.323,52 € 4.810,27
Weesp € 76.143,78  € 77.666,66 € 1.522,88

€ 635.685,41  € 648.399,12 € 12.713,71
* exclusief projectkosten (zie exploitatie nr. 7 ‘Specifieke inkomsten’)

Kostenverdeling 
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Tot slot

In 2015 kijkt het RHC terug én vooruit. In 2015 wordt de 
nieuwe beleidsvisie opgesteld. Daarin zal digitaal informa-
tiebeheer het centrale thema zal zijn. Tegelijkertijd zet het 
RHC wederom in op een sterk en verbindend erfgoedbeleid 
gericht op de kernen. 
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Afdrukinstructie (microsoft word)

Dit document is geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet. 

Indien u de voorkeur geeft aan een papieren versie kunt u 
het document op de volgende manier uitprinten:

Klik op ‘Afdrukken’
Kies in uw afdrukscherm bij ‘Pagina verkleinen, vergroten & 
verwerken’ voor ‘Boek’
Kies bij ‘Subset van boek’ voor ‘Beide zijden’
Kies bij ‘Binding’ voor ‘Links’

Het document wordt nu als boekje op A5 formaat afgedrukt. 
De software zorgt automatisch voor de juiste sortering 
(volgorde) van de pagina’s. 

Vouw de geprinte pagina’s dubbel en breng eventueel twee 
nietjes aan in het midden.
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Colofon

Breukelen, april 2014

Het RHC Vecht en Venen is het samenwerkingsverband 
op archiefgebied tussen de gemeenten De Bilt, Weesp, 
De Ronde Venen en Stichtse Vecht. 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Bezoekadres locatie Breukelen: Schepersweg 6e 
3621 JK Breukelen 
Bezoekadres locatie Weesp: Nieuwstraat 70a
1381BD Weesp
Postadres: Postbus 120
3620 AC Breukelen
telefoon: 0346-259425
e-mail: info@rhcvechtenvenen.nl
website: http://www.rhcvechtenvenen.nl
twitter: @rhcvv

Foto’s:
p. 2: collectie Kockengen
p.34: collectie Abcoude
p.47: collectie Abcoude
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Ontwerp cover: Annemarie Zijl
Ontwerp binnenwerk: Bart de Zwart 


