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Deel 1: Inleiding op begroting 
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1. Inleiding 
De uitdaging voor de komende periode kan in één zin samengevat worden: de dienstverlening en het 

archiefbeheer aansluiten bij de digitale samenleving. 

Toekomst 
Om de wettelijke taakuitvoering ook na 2018 goed uit te kunnen blijven voeren, en te voldoen aan de 

nieuwe eisen die daarbij gesteld worden aan het RHC Vecht en Venen onderzoekt het RHC in 2017 

diverse beleidsvarianten. Samenwerking kan een mogelijke oplossing zijn om de verwachte hoge 

structurele kosten behorende bij de nieuwe wettelijke taak op het gebied van digitaal archiefbeheer 

gedeeltelijk op te vangen. Door strategische samenwerkingen of fusies aan te gaan kan een efficiënte 

taakuitvoering inclusief de nieuwe uitdagingen gegarandeerd worden en tegelijkertijd grip gehouden 

worden op de financiële ontwikkelingen. De resultaten van dit onderzoek  zullen aanleiding zijn voor 

vervolgstappen in 2018-2019. De meerjarenraming is op dit punt beleidsneutraal geformuleerd. 

Omslagbijdrage 
Het RHC voert een kostenbewuste bedrijfsvoering. Daarbij is het uitgangspunt de stijging van de 

jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten zo minimaal mogelijk te houden en het streven 

om de kosten waar mogelijk te verlagen. De vaste lasten voor de huisvesting in Breukelen stijgen in 

2018. De salariskosten dalen als ook de inkomsten uit de taken die het RHC in opdracht van de 

gemeente Stichtse Vecht uitvoert. De inkomsten uit de verhuur van de depotruimte dalen ook. De 

huurovereenkomst met de gemeente Woerden loopt af, het RHC moet ruimte maken voor de 

bouwvergunningen van de deelnemende gemeenten die overgedragen gaan worden. Het resultaat is 

dat de omslagbijdrage nagenoeg gelijk blijft. 

In de beleidsperiode 2016-2019 ontwikkelt het RHC duurzame opslag en toegankelijkheid voor 

digitaal archief, een e-depot. In 2018 is de derde fase van de ontwikkeling ingepland. Voorgesteld 

wordt om een budget van € 25.000 euro vrij te maken uit de reserve bedrijfsvoering om de kosten 

die voortvloeien uit de ontwikkeling van deze wettelijke taak te bekostigen. Daarnaast wordt 

voorgesteld een budget van € 17.000 euro vrij te maken uit de reserve bedrijfsvoering om de 

overdracht van de werkzaamheden van een pensionerende medewerker goed te laten verlopen. In 

2017 is een mentor-/menteeschap gestart met een nieuwe medewerker die de taken overneemt.  

Organisatie 
Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Stichtse Vecht. 

Naast Stichtse Vecht zijn ook gemeenten De Ronde Venen,  De Bilt en Weesp deelnemers aan de 

regeling. De deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de lasten van de organisatie.  

De kerntaken van het RHC Vecht en Venen zijn het verzorgen van duurzaam beheer van de archieven 

van de deelnemende gemeenten en de beschikbaarstelling van de archieven aan de ambtenaar en de 

burger. Tegelijkertijd houdt het RHC Vecht en Venen toezicht op het informatiebeheer van de 

deelnemende gemeenten. Tenslotte biedt het RHC ondersteuning binnen het regionale 

erfgoednetwerk bij de organisatie van erfgoedactiviteiten, collectiebeheer en (digitale) presentatie.  

Goed informatiebeheer is een noodzaak om geïnformeerd te kunnen besturen, achteraf 

verantwoording af te kunnen leggen en betekenisvolle informatie (erfgoed) te bewaren voor de 

maatschappij.  
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2. Programmabegroting 2018  

Advisering en inspectie 
Het toezichtbeleid voor de periode 2017 tot 2019 staat in het teken van samenwerking. Het RHC zet 

in op het doorgroeien en verstevigen van de samenwerking met het Streekarchief Gooise Meren, 

Archief Eemland, RHC Zuidoost Utrecht en Streekarchief Gooi- en Vechtstreek op het gebied van 

inspectie, advies en digitale duurzaamheid. Binnen de uitvoering van het project E-depot kwam naar 

voren dat de ontwikkeling van en het uitvoering geven aan een gezamenlijk beleids- en 

toetsingskader voor zowel de deelnemende gemeenten als de archiefdiensten voordelen biedt. In de 

komende beleidsperiode wordt dan ook een gezamenlijk beleids- en toetsingskader voor het toezicht 

ontwikkeld en getoetst door de samenwerkende archiefdiensten. De deelnemende gemeenten 

worden intensief betrokken bij dit proces. Het streven is het kader in 2020 in gebruik te nemen. 

Aanvullen en actueel houden van een gezamenlijk beleids- en toetsingskader is – net als de 

regiobijeenkomsten – efficiënter en sterker in groter verband.  

Verwerven en beheren 
De ontwikkelingen op het gebied van Open Overheid en Open Data hebben een grote invloed op de 

wettelijke taakuitvoering van het RHC Vecht en Venen. De nieuwe taak van het digitaal archiefbeheer 

en de nieuwe (wettelijke) eisen die gesteld worden aan de beschikbaarstelling van digitale informatie 

stelt het RHC voor een uitdaging. In een strategisch samenwerkingsverband met het Streekarchief 

Gooi en Vechtstreek, Archief Eemland en RHC Zuidoost Utrecht is het RHC Vecht en Venen in 2016 

een project begonnen om deze nieuwe taak binnen de organisatie op te tuigen.  

Het RHC onderscheidt bij het ontwikkelen van een voorziening van duurzame opslag en 

toegankelijkheid voor blijvend te bewaren digitaal archief vijf fases, te weten: 

- Voorbereiding (2016) 
- Opname (2017) 
- Opslag en beheer (2018) 
- Preservering (2019) 
- Toegang (2020) 

 
Op basis van de uitkomsten van de tweede fase van Project E-depot in 2017 zal het RHC in 2018 een 

vervolgproject ontwikkelen gericht op de derde fase ‘opslag en beheer’. Het RHC streeft er naar in 

2020 de vijf fases te hebben doorlopen en de gemeenten en de eigen organisatie te hebben 

aangesloten op een e-depot. 

De papieren archieven van de gemeenten worden na 20 jaar overgedragen. Het RHC houdt 

gedurende de informatieketen van de eerste twintig jaar toezicht op de informatiehuishouding van 

de gemeenten en toetst ook de vernietigingslijsten. Na 20 jaar wordt vijftien à twintig procent van 

het oorspronkelijke volume van de archieven overgedragen naar de archiefbewaarplaats. In 2018 

loopt de verhuur van depotruimte aan een externe partij af en wordt er ruimte gemaakt voor de 

overdracht vanuit de deelnemende gemeenten. 

Publiek en presentatie 
Het RHC Vecht en Venen staat de komende periode niet alleen voor de uitdaging om digitaal 

overheidsarchief goed te beheren maar ook voor de uitdaging van het beschikbaar stellen van 
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digitaal archief. Toegang tot publieke informatie en hergebruik van informatie is een recht van 

burgers. Het RHC stelt in navolging van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie de archieven en 

collectiedata ter beschikking aan het publiek voor hergebruik behalve als er sprake is van een 

openbaarheidsbeperking. Daarbij stelt de wet dat digitale beschikbaarstelling nagestreefd moet 

worden, maar dat de kosten voor digitalisering niet doorberekend mogen worden aan de burger. 

Ook de verschillende aanwezige datasets moeten gratis ter beschikking worden gesteld. De digitale 

samenleving vraagt dus een andere manier van beschikbaar stellen en dienstverlening dan voorheen.  

Het RHC heeft de afgelopen jaren ingezet op goede digitale dienstverlening. De studiezaal die in 2009 

geopend werd in Breukelen sluit steeds minder aan bij de verwachtingen van de digitale 

samenleving. Onze website en digitale kanalen waarop onze medewerkers actief digitale 

dienstverlening bieden nemen de plek van de fysieke studiezaal voor een deel over. Tegelijkertijd 

weet het RHC met de digitale dienstverlening ook een veel groter publiek te bereiken dan het aantal 

bezoekers dat de studiezaal frequenteert.  

Taken in opdracht 
Het RHC verricht al sinds de oprichting ‘taken in opdracht’. De taken worden gescheiden 

gefactureerd. Voor gemeente Stichtse Vecht, De Bilt en De Ronde Venen gaat het om 

archiefbewerkingsprojecten van semistatische archieven. Met de gemeente Weesp is afgesproken 

dat het RHC voor onbepaalde tijd twee ochtenden per week dienstverlening levert in het 

stadskantoor in Weesp. Voor gemeente De Bilt verricht het RHC twaalf uren werk per week tot en 

met 2019. Voor gemeente Stichtse Vecht verricht het RHC zestien uur werk per week tot en met 

medio 2018. Voor De Ronde Venen verricht het RHC acht uren werk per week van 2017 tot en met 

2021.  

Het aannemen van archiefbewerkingsprojecten van de aangesloten gemeenten verhoudt zich 

moeilijk tot de uitvoering van de wettelijke toezichtstaak. Daarnaast heeft het RHC niet de 

mogelijkheid personeel aan te nemen voor tijdelijke projectuitvoering. De begroting laat geen 

structurele kosten toe ten opzichte van incidentele inkomsten. De afgesproken bewerkingsprojecten 

worden uitgevoerd, maar het RHC neemt geen nieuwe opdrachten aan. De gemeenten kunnen de 

bewerkingstrajecten voor zover nodig aanbieden aan bedrijven op de commerciële markt of kiezen 

voor het aannemen van een projectmedewerker.  

3. Paragrafen 

Weerstandvermogen 
De financiële positie van het RHC wordt bepaald door het weerstandsvermogen. Bij de oprichting van 

het RHC en de bouw is een bestemmingsreserve realisatie RHC gevormd welke wordt ingezet ten 

bate van de afschrijving van de in 2008 aangekochte inrichting van de archiefdepots. Voorzien is dat 

de bestemmingsreserve realisatie in 2020 verdwenen is.  

In het verleden is uit de exploitatieoverschotten en de winstopslag een reserve bedrijfsvoering 

gevormd. De reserve bedrijfsvoering wordt ingezet om eventuele schommelingen in het resultaat op 

te vangen. Het is raadzaam om een ondergrens aan te houden van 2% van de begroting. Daarnaast is 

de reserve bedrijfsvoering zeer geschikt om eenmalige projecten ter verbetering en innovatie van de 

bedrijfsvoering te bekostigen.  
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In 2018 wordt een deel van de reserve bedrijfsvoering ingezet voor de uitvoering van twee projecten. 

Het RHC stelt voor om in 2018 een bedrag van € 25.000,- te onttrekken voor een vervolg op het 

Project E-depot. Daarnaast stelt het RHC voor om € 17.000, - te onttrekken aan de reserve om de 

kosten te dekken voor de overdracht van taken naar aanleiding van de pensionering van een van de 

medewerkers.  

Het RHC wordt jaarlijks geconfronteerd met een huurprijsaanpassing en het stijgen van de 

salariskosten. Het RHC beschikt over een zeer beperkt budget en kan deze autonome 

kostenstijgingen niet binnen de begroting opvangen. Als gevolg hiervan dienen de omslagbijdragen 

van de gemeenten jaarlijks te stijgen met 1%. Gemeente De Bilt heeft in de najaarsvergadering 2015 

het verzoek gedaan om de verhoging van de gemeentelijke bijdragen voorlopig te bekostigen uit de 

reserve bedrijfsvoering. Het opvangen van de autonome kostenverhoging binnen de reserve 

bedrijfsvoering en het laten voortbestaan van het formatietekort is echter geen gewenste structurele 

oplossing.  

De omvang van het eigen vermogen loopt terug tot € 4.270 eind 2020. Om de reserve bedrijfsvoering 

niet nog verder uit te putten, is het noodzakelijk dat de omslagbijdrage in 2018 eenmalig stijgt met 

1%. Voor de jaren 2019 en 2020 blijft de omslagbijdrage gelijk aan 2018. Wanneer hier niet mee 

ingestemd wordt, zal het eigen vermogen van het RHC eind 2020 negatief zijn (€-20.762). Het project 

E-depot kan dan vanaf 2020 niet meer gedekt worden uit de reserve bedrijfsvoering. 

Risicoparagraaf 
WW-uitkeringen: Er kan sprake zijn van WW-verplichtingen bij het beëindigen van (tijdelijke) 

dienstverbanden. De uitvoering van de archiefbewerkingsprojecten en de openstelling van de 

dependance in Weesp wordt uitgevoerd door werknemers in vaste dienst.  

Het aflopen van de archiefbewerkingsprojecten geeft in 2020 de situatie dat er voor 8 uur 

projectwerk ingekocht wordt door deelnemende gemeenten terwijl de medewerker voor 20 uur in 

dienst is. Overigens is deze kundige en ervaren medewerker uitstekend in te zetten voor de 

noodzakelijke bewerking van de historische archieven. De afspraak met Weesp is voor onbepaalde 

tijd. Het RHC beschikt niet over een voorziening ter dekking van de hieruit voorvloeiende kosten 

zodat hiervoor eventueel de algemene middelen dienen te worden ingezet.  

Vennootschapsbelasting: In 2016 is de wetgeving ten aanzien van de vennootschapsbelasting 

aangepast. Het team Financiën van Stichtse Vecht heeft door een extern adviesbureau, Step in 

Control, een onderzoek laten uitvoeren of het RHC Vecht en Venen vennootschapsbelastingplichtig 

is. De bevinding van Step in Control is dat het RHC Vecht en Venen niet VPB-plichtig is.  

Huisvesting: De huurprijs wordt ieder jaar aangepast met een verhoging van circa 2%. Deze 

kostenverhoging is in de meerjarenraming opgenomen. In 2016 is door middel van een meting 

gebleken dat de depotruimte in het pand voor de toekomst niet toereikend zal zijn. Het punt van 

vollopen is afhankelijk van het tempo waarin de gemeenten de archieven overdragen. Het RHC 

onderzoekt de mogelijkheden om ook andere ruimten binnen de eigen locatie in te zetten als 

depotruimte en tegelijkertijd onderzoekt het RHC de mogelijkheid voor het digitaal vervangen van 

recente papieren archiefblokken. De kosten van de herinrichting binnen het pand worden in 

voorstellen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, waarbij in eerste instantie de reserve 
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bedrijfsvoering wordt aangesproken. De kosten voor het vervangen van recente papieren 

archiefblokken door digitale scans zijn op dit moment nog niet te voorzien.  

Indexering huurlasten en salariskosten: In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een 

indexering van de huisvestingslasten en de personele lasten. Deze lasten vormen samen 9/10 deel 

van de totale lasten. Deze lasten, alsook het merendeel van de indirecte materiële lasten zoals de 

automatisering en de organisatiekosten, liggen vast wat de financiële positie van het RHC kwetsbaar 

maakt. 

Voorziening voor duurzaam beheer en toegankelijkheid van digitaal archief (E-depot): Het RHC moet 

in de beleidsperiode 2016 -2019 de dienstverlening en het archiefbeheer aansluiten op de digitale 

samenleving. In 2016 is het project E-depot gestart om de noodzakelijke stappen van de 

informatiehuishouding inzichtelijk te maken en een businesscase te ontwikkelingen voor een e-

depot. In 2018 wordt een bedrag van € 25.000, - gereserveerd vanuit de reserve bedrijfsvoering om 

een vervolg te kunnen geven aan de resultaten uit het project E-depot. Op basis van de resultaten 

van het project in 2016 en de vervolgstappen in 2017 en 2018 komt er meer duidelijkheid over de 

kosten voor het beheer van digitaal archief en het verzorgen van de toegankelijkheid op langere 

termijn. Deze nieuwe kerntaak kan vanaf 2019 alleen met nieuwe aanvullende financiering van de 

deelnemende gemeenten gerealiseerd worden.  

Onderhoud kapitaalgoederen 
Het RHC huurt het pand waarin het RHC is gevestigd van de centrumgemeente Stichtse Vecht. Groot 

onderhoud wordt door de verhuurder gedaan. Het RHC beschikt over een inrichting, installaties in 

het gehuurde gebouw en materiële vaste activa. De investeringen hebben betrekking op de inrichting 

van de depots. Deze kapitaalgoederen worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve realisatie RHC.  

Financiering 
De begroting wordt grotendeels door de deelnemende gemeenten gefinancierd. De bijdrage bestaat 

uit de omslagbijdrage inclusief de winstopslag en een klein deel uit de facturatie voor de taken in 

opdracht en de verhuur van de depots voor tijdelijke opslag van papieren archief. De deelnemende 

gemeenten ontvangen jaarlijks een nota die is gebaseerd op de begroting. Budgetten voor 

gezamenlijke erfgoedprojecten worden binnen de gelegenheidssamenwerkingsverbanden aangevuld 

met aangevraagde subsidies. Deze gelden zijn niet zichtbaar op de begroting omdat de aanvragen 

binnen een samenwerkingsverband plaatsvinden, waar het RHC niet de hoofdaanvrager of 

penvoerder is.  

Bedrijfsvoering 
Financieel: De boekhouding en de salarisadministratie worden uitgevoerd door de teams Financiën 

en P&O van de centrumgemeente Stichtse Vecht waar een DVO mee is afgesloten tot 2019. Het RHC 

betaalt het team Gebouwenbeheer jaarlijks voor het beheer van het concept-huurcontract. De 

kosten zijn onderdeel van de huursom en in 2009 bepaald o.b.v. 0,4% van de WOZ-waarde.  

Automatisering: De kantoorautomatisering is uitbesteed bij Avance en vastgelegd in een SLA. Het 

archiefmanagementsysteem, opslag van gedigitaliseerde bestanden (foto’s, kranten en 

genealogische bronnen) en de hosting voor de website zijn uitbesteed aan het bedrijf De Ree 

Archiefsystemen. Het RHC heeft een functioneel applicatiebeheerder binnen de formatie die de 
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dagelijkse bewerkingen uitvoert, het technisch applicatiebeheer hiervan is uitbesteed aan De Ree 

Archiefsystemen.  

Investeringsbeleid: Het RHC heeft bij de bouw en oplevering in 2009 een grote investering gedaan in 

de inrichting van het pand en de depotruimten. In 2014 is een set nieuwe thin clients aangeschaft 

evenals een nieuwe NAS-server ingericht. In 2017 zal er een investering plaatsvinden van € 10.000, - 

voor het professionaliseren van de IT kantooromgeving. Dit heeft tot gevolg dat de reserve 

bedrijfsvoering wordt aangesproken voor het dragen van de kapitaallasten. 

Personeel en organisatie: Het RHC heeft een formatie van 6,5 fte en investeert ieder jaar in een in-

company cursus voor het up-to-date houden van de kennis van de medewerkers. Daarnaast wordt 

door de individuele medewerkers incidenteel een conferentie of workshop bezocht. De formatie van 

het RHC is 6,5 fte waarvan 0,9 fte directeur/streekarchivaris, 1,8 fte adjunct/adviseur en 3,8 fte aan 

medewerkers. Tevens zijn er bijna 20 vrijwilligers actief voor het RHC.  

Huisvesting: Het pand waarin het RHC is gevestigd, wordt gehuurd van de centrumgemeente Stichtse 

Vecht. Het groot onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder terwijl het 

onderhoud van de klimaatinstallaties, lift, deuren en brandblussers en de schoonmaak voor rekening 

van de huurder komen. Het onderhoud op de installaties is uitbesteed aan Installatiebedrijf Rhijn en 

Vechtstreek. De schoonmaak is uitbesteed aan Cleaning Service Leidsche Rijn. Voor elektriciteit, gas, 

water en licht wordt samen met de kosten voor beheerder, het alarm en andere voorkomende 

kosten een bedrag door de gemeente Stichtse vecht in rekening gebracht.  

Beleidsplan: Uitgangspunt voor het vigerend Beleidsplan 2016 – 2019 is de aansluiting van de 

dienstverlening en het archiefbeheer op de huidige digitale samenleving. De nadruk ligt op het 

ontwikkelen van een e-depot en uitvoering geven aan nieuwe wetgeving zoals de Wet Hergebruik 

Overheidsinformatie, auteurswetgeving en wetgeving rondom persoonsgegevens.  

Samenwerking: Het RHC heeft een strategische samenwerking met Archief Eemland (gemeente 

Amersfoort) en Streekarchief Gooi- en Vechtstreek (gemeente Hilversum) op het gebied van toezicht 

en het ontwikkelen van een e-depot. Binnen het Project E-depot neemt ook het RHC Zuidoost 

Utrecht deel. Het RHC is lid van het de Kring van Utrechtse Archivarissen en de Kring van Noord-

Hollandse Archivarissen. Op nationaal niveau is het RHC lid van de brancheorganisatie BRAIN. 

Het RHC werkt veelvuldig en intensief samen met diverse erfgoedpartners. In 2017 wordt er een 

nieuwe samenwerking opgezet in De Ronde Venen, na het wegvallen van de vaste partner Museum 

De Ronde Venen, dat is gesloten in 2016. Stichting Vechtsnoer (samenwerkingsverband van alle 

erfgoedpartners in de Vechtstreek waaronder de historische verengingen en diverse musea) is de 

partner voor de Vechtstreek terwijl in De Bilt samengewerkt wordt met de twee historische 

verenigingen.  

Het RHC neemt deel aan samenwerkingsprojecten en strategische partnerschappen, maar staat 

financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties.  
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Deel 2: Financiële begroting 

 
 
 



Meerjarenraming 2018-2021 

Overzicht van baten en lasten 
 

Lasten 

Volgnr. Omschrijving Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  LASTEN: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

400001 Salariskosten 424.373 422.670 417.477 382.547 362.228 362.228 

400023 Reiskosten (dienstverkeer) 1.924 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 

400024 Reiskosten woon-werk 7.364 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 

400002 Premie ongevallenverzekering 0 351 351 351 351 351 

400005 Huisvestingskosten 206.720 210.950 213.060 215.190 217.342 219.516 

400006 Huisvestingskosten diversen 41.792 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 

400007 Studiekosten 5.287 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 

400008 Kantoorkosten 22.025 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

400009 Overige kantoorkosten 850 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 

400010 Diensten t.b.v. administratie 4.627 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

400011 Onvoorziene uitgaven 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

400012 Digitalisering & internet 24.826 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 

400025 Projecten 21.162 25.000 25.000 25.000 30.000 0 

400014 Voorlichting  4.436 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

400015 Vergoeding vrijwilligers 1.975 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

400016 Boeken / kaarten / prenten 928 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

400017 Lidmaatschappen 1.582 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

400020 Bankkosten 36 100 100 100 100 100 

400021 Restauratie en conservering 6.875 6.883 6.883 6.883 6.883 6.883 

400022 Materiële verzorging 2.480 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

400030 Kapitaallasten 32.954 32.954 37.610 13.824 5.466 4.655 

400032 Dekking afschrijving depots en inrichting uit reserve -30.175 -30.175 -30.175 -7.981 0 0 

400033 Onttrekking res bedrijfsvoering i.v.m. dekking afschrijving     -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 

400033 Onttrekking reserve bedrijfsvoering -14.000 -25.545 -42.000 -21.421 -25.776   

  Totaal lasten 768.042 772.378 749.995 736.183 717.284 714.423 
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Baten 

Volgnr. Omschrijving Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  BATEN: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

500001 Omslagbijdrage gemeenten 661.673 661.672 669.906 669.906 669.906 666.601 

500001 Bijdrage 2% deelnemende gemeente 13.233 13.233 13.398 13.398 13.398 13.332 

500002 Overige baten incl. leges 16.152 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

500003 Gemeente De Bilt, inventarisatie en opschonen archief 18.770 18.958 19.147 19.339 0 0 

500003 Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie en opschonen archief 28.308 28.591 14.439 0 0 0 

500003 De Ronde Venen, inventarisatie en opschonen archief 8.885 15.953 16.113 16.274 16.437 16.601 

500003 Weesp meerkosten 13.771 13.909 14.048 14.189 14.331 14.474 

500005 Verhuur archiefruimte  11.063 30.295 13.342 13.475 13.610 13.746 

500007 Reserveringen -13.233 -13.233 -13.398 -13.398 -13.398 -13.332 

  Totaal baten 758.622 772.378 749.995 736.183 717.284 714.423 

 

Geprognosticeerde balans 
 

Balans 2018    

Activa Beginbalans Mutaties Eindbalans 

Vaste activa 75.954 -37.609 38.345 

Vlottende activa 187.475 -45.172 142.303 

TOTAAL ACTIVA 263.429 -82.781 180.647 

    Passiva Beginbalans Mutaties Eindbalans 

Eigen vermogen 103.429 -82.781 20.647 

Vlottende passiva 160.000 0 160.000 

TOTAAL PASSIVA 263.429 -82.781 180.647 
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Overzicht kapitaallasten 
 

Investeringen Jaar  Aanschafwaarde Jaar van Levens-             

Omschrijving aanschaf investeringen activeren duur 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aanschaf inrichting RHC 2008 2008 221.939 2009 10 22.194 22.194 22.194   
 

  

Aanschaf inrichting RHC 2009 2009 79.812 2010 10 7.981 7.981 7.981 7.981 
 

  

Aanschaf archiefkasten 2004 4.798 2005 10 
 

  
 

  
 

  

Aanschaf ladenkasten 2005 6.306 2006 10 
 

  
 

  
 

  

Aanschaf telefoons 2013 1.160 2014 5 232 232 232   
 

  

Aanschaf server 2013 6.799 2014 5 1.360 1.360 1.360   
 

  

Aanschaf computers 2014 1.886 2015 5 377 377 377 377 
 

  

Aanschaf computers 2015 4.052 2016 5 810 810 810 810 810   

Aanschaf computers 2016 1.276 2017 5 
 

255 255 255 255 255 

Aanschaf kasten 2017 20.000 2018 10 
 

  2.000 2.000 2.000 2.000 

Aanschaf computers 2017 2.000 2018 5 
 

  400 400 400 400 

Professionaliseren IT 2017 10.000 2018 5 
 

  2.000 2.000 2.000 2.000 

Totaal kapitaallasten   360.028     32.955 33.210 37.610 13.824 5.466 4.655 

 

 

Reserves 
 

Omschrijving reserve 
31-12-

2017 Storting Onttrekking 
31-12-

2018 Storting Onttrekking 
31-12-

2019 Storting Onttrekking 
31-12-

2020 Storting Onttrekking 
31-12-

2021 

Bestemmingsreserve realisatie RHC 38.157   30.175 7.982   7.981 0   
  

  
  Bestemmingsreserve bedrijfsvoering 65.272 13.398 46.000 32.670 13.398 25.421 20.647 13.398 29.776 4.270 13.332 4.000 13.602 

Totaal reserves 103.429 13.398 76.175 40.652 13.398 33.402 20.647 13.398 29.776 4.270 13.332 4.000 13.602 
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Kostenverdeling deelnemende gemeenten 
 

Verdeelsleutel 1: Aantal meters archief in beheer a 60,46 p.m. (CPI 2016) 
CPI 2015 = 100 = 60,28 per meter 

Gemeente Meters Bedrag 

De Ronde Venen 580 35.067 

De Bilt 451 27.268 

Stichtse Vecht 795 48.066 

Weesp 349 21.101 

Totaal 2.175 131502 

 
Verdeelsleutel 2: Restauratiekosten  

Gemeente Bedrag 

De Ronde Venen 1.777 

De Bilt 1.740 

Stichtse Vecht 2.617 

Weesp 749 

 Totaal 6.883 

 
Verdeelsleutel 3: Restant bijdrage o.b.v. aantal inwoners (CBS 14-12-2016) 

Gemeente Inwoners Bedrag 

De Ronde Venen 42.576 135.037 

De Bilt 42.375 134.399 

Stichtse Vecht 64.061 203.180 

Weesp 18.572 58.904 

Totaal 167.584 531.521 

 
 
De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2018 ziet er als volgt uit: 
 

Gemeente Bijdrage  Winstopslag Totaal bijdrage 

De Ronde Venen 171.881 3.438 175.319 

De Bilt 163.407 3.268 166.675 

Stichtse Vecht 253.864 5.077 258.941 

Weesp 80.754 1.615 82.369 

Totaal 669.906 13.398 683.304 

Exclusief projectkosten (zie exploitatie nr. 500003  'Specifieke inkomsten') 
  

 


