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Ambtelijke afstemming 

 

De eerste versie van de concept kadernota is besproken tijdens het halfjaarlijkse platformoverleg met de 

ambtelijke contactpersonen van de deelnemende gemeenten op 10 oktober 2016. Gemeente De Ronde 

Venen en Stichtse Vecht waren aanwezig. Gemeente de Bilt en Weesp hebben zich afgemeld voor het 

overleg en zijn gevraagd schriftelijk te reageren. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.  De 

afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg zijn verwerkt in de concept kadernota versie 2. 

 

  



 
 
 
 

1. Financiële consequenties taakuitvoering 2017 

De meerjarenbegroting 2017 is op 13 september 2016 goedgekeurd door de centrumgemeente. Er is geen 

reden om aan te nemen dat de voorgenomen taakuitvoering en de bijbehorende financiële consequenties 

voor het begrotingsjaar 2017 moet worden gewijzigd. 

De directeur van het RHC stelt voor de concept opdracht te formuleren voor een onderzoek 

(businesscase) naar toekomstige samenwerkingsmogelijkheden samen met de deelnemende gemeenten. 

Het RHC kan een onderzoeksopdracht niet uitvoeren binnen de beschikbare formatie of dekken uit de 

begroting. De financiële middelen moeten uit de reserve bedrijfsvoering worden gehaald of doorbelast 

worden naar de deelnemende gemeenten.  

Project E-depot 

Het RHC werkt vanaf juni 2015 aan het ontwikkelen van een voorziening voor het langdurig toegankelijk 

houden van blijvend te bewaren digitale overheidsinformatie (het E-depot) In 2016 is in samenwerking 

met drie archiefdiensten en achttien gemeenten een voorbereidend onderzoek uitgevoerd in de vorm van 

het Project E-depot. Het RHC heeft de ambitie om in 2017 een eerste aansluiting op een E-depot te 

realiseren. Het is wettelijk verplicht om een bepaald deel van de digitale overheidsarchieven, net zoals 

papieren archieven, duurzaam te bewaren. Voor de vervolgstap is in de meerjarenbegroting voor het jaar 

2017 een bedrag van € 25.000 uit de reserve bedrijfsvoering geoormerkt. Het RHC zal op basis van de 

resultaten van het project E-depot een projectplan inclusief projectbegroting in de voorjaarsvergadering 

2017 voorleggen aan het Algemeen Bestuur ter bespreking en goedkeuring. 

2. Financiële consequenties taakuitvoering 2018 

In de meerjarenbegroting 2017 -2020 is de begroting van 2018 opgenomen. Er is geen reden om aan te 

nemen dat de voorgenomen taakuitvoering en de bijbehorende financiële consequenties voor het 

begrotingsjaar 2018 moet worden gewijzigd. 

3. Meerjarenperspectief 

De digitalisering stelt de gemeenten en het RHC voor de uitdaging om digitale informatie duurzaam te 

bewaren en toegankelijk te houden. Kennis en expertise over duurzame digitale toegankelijkheid zijn 

echter schaars, zowel bij de gemeenten zelf als bij de archiefinstelling. Ook vraagt de inrichting en het 

beheer van een e-depotvoorziening om een aanzienlijke investering. Daarnaast gaan de ontwikkelingen 

op het gebied van digitale dienstverlening en digital humanities (historisch onderzoek) snel. De 

verwachtingen van het publiek ten aanzien van de digitale toegankelijkheid van de collectie veranderen. 

De vraag naar open data, crowdservice en dienstverleningskanalen via whatsapp zijn daar enkele 

voorbeelden van. De organisatorische, juridische en financiële consequenties zijn op dit moment nog niet 

goed te voorzien. De directeur van het RHC stelt voor de concept opdracht te formuleren voor een 



 
 
 
 
onderzoek (businesscase) naar toekomstige samenwerkingsmogelijkheden samen met de deelnemende 

gemeenten. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen er vervolgstappen gezet worden.  

 

 

 


