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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1.
2.
3.
4.

De jaarrekening 2019 van het RHC VV goed te keuren;
In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de daarin voorgestelde
bijdrageverhoging van €30.042 voor 2021;
Geen zienswijze in te dienen, omdat de bijdrageverhoging het gevolg is van de door het
Algemeen Bestuur van RHC VV vastgestelde beleidsvisie uit 2019.
De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven betrekken bij het opstellen
van de Programmabegroting 2021.

Samenvatting

Door het algemeen bestuur van het RHC VV is eind 2019 de beleidsvisie ‘In Balans’ 2020-2024
vastgesteld. De financiële gevolgen van de beleidsvisie zijn verwerkt in de voorliggende jaarstukken.
Het streven in deze beleidsperiode is het in balans brengen van de kerntaken van het RHC VV door
versterking van de erfgoedtaak. In de Meerjarenbegroting van het RHC VV is daarom een
gefaseerde intensivering van de erfgoedtaak in 2021 en 2022 opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de
kosten voor onze gemeente stijgen en hoger uitvallen dan begroot. Daarom worden de jaarstukken
conform Algemeen delegatiebesluit gemeente Stichtse Vecht 2011 ter besluitvorming voorgelegd aan
de raad.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV) is een gemeenschappelijke regeling
voor de uitvoering van de wettelijke taak van het toezicht op het archiefbeheer van de deelnemende
gemeenten en het beheer van de archiefbewaarplaats, waar de oude archieven staan. Daarnaast
heeft zij als taak het aanleggen, beheren en beschikbaar stellen van archieven voor
(stamboom)onderzoek en educatie. Ten slotte werkt zij samen met andere partijen bij
tentoonstellingen en andere cultuurhistorische activiteiten in het kader van cultuurhistorisch erfgoed.
Door het algemeen bestuur van het RHC VV is eind 2019 de beleidsvisie ‘In Balans’ 2020-2024
vastgesteld. De belangrijkste uitdagingen voor de beleidsperiode 2020-2024 zijn het archiveren van
digitale informatie, nieuwe wetgeving en verkorting van de overbrengingstermijn. Daarnaast vormt het
uittreden van de gemeente Weesp in verband met de bestuurlijke fusie met Amsterdam en de
herbezinning op de toekomst van het RHC VV en belangrijk thema. Het streven is daarnaast het in
balans brengen van de kerntaken van het RHC VV door versterking van de erfgoedtaak.
Erfgoed heeft grote waarde, niet alleen in wetenschappelijk maar zeker ook in economisch,
maatschappelijk en cultureel opzicht. Het verbindt mensen met het verleden, met elkaar en met hun
omgeving. Begrip van het heden is onmogelijk zonder kennis van het verleden. Erfgoed geeft een
impuls aan de vastgoedwaarde in de regio en beïnvloedt het vestigingsgedrag van particulieren en
bedrijven. Daarnaast oefent erfgoed een grote aantrekkingskracht uit op toeristen. Zo is erfgoed van
onschatbare waarde voor een streek.
In de voorgaande beleidsperiode zijn de erfgoedactiviteiten ingevuld door het ondersteunen van
erfgoedpartners. Door investering in de erfgoedtaak kan het RHC VV in deze beleidsperiode met
kleine initiatieven een bijdrage leveren aan bevordering van de geschiedbeoefening en
maatschappelijke cohesie, waarbij jong en oud met elkaar verbonden worden en nieuwe doelgroepen
worden aangesproken.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De meerjarenbegroting 2021-2024 sluit aan op de beleidsvisie 2020-2024 van het RHC VV op de
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.
In het Algemeen delegatiebesluit gemeente Stichtse Vecht 2011 staat opgenomen dat delegatie van
de bevoegdheden van de raad met betrekking tot het goedkeuren c.q. kenbaar maken van
zienswijzen tegen de jaarrekening en/of begroting van gemeenschappelijke regelingen, “uitsluitend
mag worden verleend, indien dit niet leidt tot financiële consequenties die niet bij de
gemeentebegroting of een begrotingswijziging zijn voorzien”. Omdat de financiële gevolgen van de
voorliggende meerjarenbegroting nog niet zijn opgenomen in de Programmabegroting 2021 Stichtse
Vecht, is een raadsbesluit nodig voor het goedkeuren van c.q. kenbaar maken van een zienswijze
tegen de voorliggende jaarstukken RHC VV.

2.
3.

De meerjarenbegroting sluit aan bij het collegewerkprogramma ‘We zorgen goed voor
ons cultureel erfgoed’ (Programma 5 Samenleving) en ‘We leveren goede
dienstverlening door te innoveren en te optimaliseren’ (Programma 1 Bestuur).
De meerjarenbegroting 2021-2024 sluit aan op de beleidsvisie 2020-2024, die eind 2019
door het Algemeen Bestuur van het RHC VV is vastgesteld.
Uitbreiding van de erfgoedtaak sluit aan bij de opdracht aan het RHC VV, zoals
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, van het aanleggen, beheren en bewaren
van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en
regionale geschiedenis, gezien het culturele belang van lokale en regionale
geschiedbeoefening.
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4.

Uitbreiding van de erfgoedactiviteiten van RHC VV sluit aan op een toenemende
behoefte aan informatie over geschiedenis, die ook op een ‘meer consumeerbare’ manier
aangeboden wordt (naast het zelf doen van onderzoek).

Kanttekeningen
1.

2.

Het aanleggen, beheren en beschikbaar stellen van archieven voor onderzoek, educatie,
en de samenwerking met andere partijen bij tentoonstellingen en andere
cultuurhistorische activiteiten in het kader van cultuurhistorisch erfgoed betreft geen
wettelijke taak. Wel is dit onderdeel van de opdracht aan het RHC VV, zoals vastgelegd
in de gemeenschappelijke regeling.
De huidige Gemeenschappelijke Regeling en haar verplichtingen lopen door tot en met
2024. Weesp zal het RHC VV uiterlijk in 2024 verlaten in verband met de bestuurlijke
fusie met Amsterdam en gemeente De Bilt wil na 2024 een zelfstandige koers
uitstippelen. Hierdoor is een omvorming nodig van de huidige gemeenschappelijke
regeling. Vanzelfsprekend worden college en raad hierbij te zijner tijd betrokken.

Communicatie

Het raadsbesluit zal schriftelijk worden medegedeeld aan het RHC VV. Na ontvangst van alle
reacties van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, zullen de financiële jaarstukken
voor vaststelling worden toegezonden aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht in haar rol als
centrumgemeente van de regionale archiefdienst.

Financiën, risico’s en indicatoren

De financiële gevolgen van de beleidsvisie zijn verwerkt in de voorliggende jaarstukken. De
jaarrekening 2019 van het RHC VV toont een positief resultaat van € 6.751,- welke in de reserve
bedrijfsvoering gestort wordt.
In de Meerjarenbegroting van het RHC VV is een gefaseerde intensivering van de erfgoedtaak in
2021 en 2022 opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor onze gemeente stijgen naar
respectievelijk €425.710 en €447.252.
De bijdrage in 2021 is €30.042 hoger dan begroot. De verhoogde bijdrage bestaat deels uit nieuw
beleid conform de door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidsvisie (€16.715) en deels loon- en
prijsindexatie (€13.327).

26 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Agendanummer

Datum raadsvergadering
14 juli 2020
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30 juni 2020

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

de gemeenschappelijke regeling RHC Vecht en Venen 2014;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 30 juni 2020;

Besluit
1.
2.
3.
4.

De jaarrekening 2019 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen goed te keuren;
In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de daarin voorgestelde
bijdrageverhogingen vanaf 2021;
Geen zienswijze in te dienen tegen de jaarrekening 2019, Meerjarenbegroting 2021-2024
Gemeenschappelijke Regeling RHC Vecht en Venen;
De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven te betrekken bij het opstellen
van de Programmabegroting 2021.

14 juli 2020
mw. B. Espeldoorn-Bloemendal
Griffier

drs. A.J.H.T.H. Reinders
Voorzitter
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