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Inleiding   

2020: implementatie en stabilisatie 

“Het jaar van implementatie en stabilisatie”. Zo kunnen we de doelstelling van RHC Vecht en 

Venen voor 2020 kort en bondig formuleren.  

 

In 2019 is de koers voor de komende periode tot 2024 op grote lijnen uitgezet en in het najaar 

2019 uitgewerkt in de beleidsvisie 2020 tot en met 2023. De basis van het RHCVV is in 2020 

op orde en het e-depot operationeel in gebruik genomen. In 2020 gaan het RHCVV en de 

deelnemende gemeenten zorgen voor het overbrengen en digitaal ontsluiten en preserveren 

van de eerste digital born overheidsarchieven van de aangesloten gemeenten. 

 

In 2020 bouwt het RHCVV verder aan haar zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de 

collectie en haar diensten zowel richting burgers als ambtelijke en bestuurlijke organisatie van 

de aangesloten gemeenten. Het RHCVV versterkt haar netwerk binnen de archiefsector en gaat 

actieve relaties aan met de erfgoedpartners in de regio. In de beleidsvisie 2020 tot en met 

2023 worden de kaders van het erfgoedbeleid vastgelegd, waarbij voldaan wordt aan de 

verschillende behoeften van de aangesloten gemeenten. De erfgoedactiviteiten hebben altijd 

een  duidelijk profiel en dragen bij aan de bekendheid van de collectie, bevordering van de 

geschiedbeoefening en moedigen burgers aan om actief gebruik te maken van de historische 

collectie en hun recht op toegang tot overheidsinformatie. 

 

Net als in andere jaren heeft het RHCVV ook in 2020 aandacht voor het beheer van de papieren 

archieven; realiseren van open data en open toegang van historische overheidsinformatie; het 

verder door ontwikkelen van het e-depot; ondersteunen van het onderzoek in archieven; en 

het toezicht op de nog niet overgebrachte overheidsarchieven. Vanzelfsprekend blijft de 

kwaliteit van deze taakuitvoering optimaal.  
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Profiel Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen  

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) is een gemeenschappelijke 

regeling van de gemeenten De Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Weesp. De 

gemeenschappelijke regeling is ingegaan op 1 januari 2014 voor onbepaalde tijd, met een 

minimale looptijd van 10 jaar. De gemeente Stichtse Vecht is centrumgemeente. Het algemeen 

bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de vier gemeenten.  

 

De vier gemeenten hebben bij het RHCVV taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en 

taken die horen bij de functie van regionaal historisch centrum. De taken van het RHCVV zijn:  

• Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven van de vier gemeenten 

(en gemeenschappelijke regelingen) (“archiefwettelijke taak”); 

• Het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven van deze 

vier gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten taken aan 

hebben gemandateerd (“archiefwettelijke taak”);  

• Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening (“erfgoedactiviteiten”);  

• Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie 

bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis (“acquisitie”).  

 

Het RHCVV opereert binnen een netwerk van archiefinstellingen en koepelorganisaties op 

landelijk, provinciaal en regionaal niveau. Op landelijk niveau is het RHCVV lid van de 

Branchevereniging voor Archiefinstellingen (BRAIN) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging 

van Archivarissen (KVAN). Het RHCVV neemt deel aan de landelijke kennisplatforms van het 

Nationaal Archief. Op provinciaal niveau neemt het RHCVV actief deel aan de Kring van 

Utrechtse Archivarissen, het Utrechts Inspecteursoverleg, de Kring van Noord-Hollandse 

Archivarissen en het Noord-Hollands inspecteursoverleg. Op regionaal niveau is het RHCVV 

een samenwerking aangegaan met Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek en 

RHC Zuidoost Utrecht.  

 

 

Context Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen  

In de afgelopen jaren heeft het RHCVV zich ontwikkeld tot een moderne en efficiënte 

archiefdienst. Het RHCVV garandeert goede borging van papieren archieven en biedt adequate 

dienstverlening op maat aan burgers, bedrijven en ambtenaren, zowel online via de website 

en sociale media als via de studiezalen in Breukelen en Weesp. De niet-wettelijke 

erfgoedactiviteiten worden met name faciliterend ingevuld, door het ondersteunen van 

erfgoedpartners bij het ontwikkelen van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en 

publicaties. De rol van toezichthouder wordt sinds 2016 grotendeels adviserend vormgegeven, 

in 2019 is deze functie versterkt met de invulling van een positie van archiefinspecteur. 

 

De context waarin het RHCVV opereert is sterk in verandering. Enerzijds zijn er bewegingen 

die gelden voor alle overheidsorganisaties en archiefdiensten anderzijds zijn er ontwikkelingen 
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die specifiek zijn voor de aangesloten gemeenten en het RHCVV. Deze ontwikkelingen zijn: 

(opsomming is niet uitputtend):  

 

• Digitaal is leidend in de samenleving. Communicatie tussen overheid en burgers 

verloopt grotendeels digitaal, overheidsorganisaties hanteren digitaal zaaksgewijs werken 

als leidend principe. Dit leidt ertoe dat overheidsinformatie grotendeels digitaal is en ook 

digitaal gearchiveerd moet worden.  

• De verwachtingen van burgers/onderzoekers worden steeds hoger ten aanzien 

van digitale toegankelijkheid van overheidsinformatie, deels ondersteund door wetgeving 

en/of beleidsinitiatieven (hergebruik, open data, actieve openbaarheid).   

• WOB, WBP en AVG wetgeving vraagt om zorgvuldigheid. Parallel aan de wetgeving 

die openbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie (WOB, Archiefwet, Wet 

Hergebruik) regelt, bestaat wetgeving die privacy van betrokkenen beschermt (WBP, AVG) 

en wetgeving die rechten van makers regelt (auteursrecht). Deze wetgeving vraagt om 

zorgvuldig (her)inrichten van systemen, zodat zowel openbaarheid en toegankelijkheid, 

als openbaarheidsbeperkingen en auteursrechten gerespecteerd worden.  

• Verkorting overbrengingstermijn gaat van 20 naar 10 jaar. In een brief van het 

ministerie van OCW van 11 juni 2018 is de modernisering van de Archiefwet 1995 

aangekondigd, waaronder een verkorting van de overbrengingstermijn naar 10 jaar. 

• De ambtelijke (en bestuurlijke) fusie Weesp maakt de duur van de deelname van de 

gemeente Weesp aan het RHCVV na 2022 onzeker.   

• De huidige GR is ingegaan in 2014 voor onbepaalde tijd, ten minste voor 10 jaar. 

Het verstrijken van de eerste 10-jaar termijn in 2024 is een moment om over de toekomst 

in overleg te gaan. 

  

De veranderende context beïnvloedt de organisatie en taakuitvoering van het RHCVV:  

 

• Digitale transitie leidt ertoe dat het RHVVC er een (wettelijke) taak bij krijgt. 

Parallel aan het beheren en beschikbaar stellen van de analoge archieven moet het RHCVV 

de digitaal gevormde archieven van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

gaan beheren en beschikbaar stellen vanuit het e-depot. 

• Veranderende privacywetgeving beïnvloedt dienstverlening en collectiebeheer. 

De wetgeving maakt dat openbare archieven en collecties die online beschikbaar zijn ‘op 

zwart’ zijn gezet om privacy van personen te beschermen. Openbaarheidsbeperkingen 

moeten worden toegevoegd aan afzonderlijke archiefstukken, net als auteursrechtelijke 

beperkingen. De duur van de beperkingen moet bij nieuwe archiefstukken steeds opnieuw 

bepaald worden, zodat de beperkingen ook daadwerkelijk opgeheven worden aan het eind 

van de gestelde termijnen.  

• De heroriëntatie van de gemeente De Bilt op haar deelname aan deze 

gemeenschappelijke regeling kan leiden tot uittreding van De Bilt in de toekomst.  
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Beleidsvisie 2020 tot en met 2023  

 

Beleidsarme begroting 2020 

2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsvisie 2020-2023 die in de zomer van 2019 wordt 

opgesteld. Deze beleidsvisie zal in de najaarsvergadering 2019 aan het bestuur ter 

besluitvorming worden voorgelegd. Aangezien deze er nog niet is ten tijde van het opstellen 

van de begroting 2020, is de begroting 2020 beleidsarm opgesteld. Hierop is één uitzondering. 

 

In de bestuursvergadering van 10 december 2018 is een memo ‘Diensteverleningsniveau’ 

goedgekeurd met een aantal  punten op het gebied van het verbeteren van het 

dienstverleningsniveau. Uit deze memo kwam naar voren dat er capaciteitstekort is voor het 

invullen van de reguliere studiezaaldiensten en dat de dienstverlening op de landelijke norm 

gebracht dient te worden door ook buiten kantoortijden open te zijn. In lijn met de 

uitgangspunten dat er geen sprake mag zijn van desinvesteringen mocht de GR na 2024 

ontbonden worden, wordt in 2020 met de inzet van 0,2 fte (tijdelijke) extra formatie 

onderzocht of dit capaciteitstekort daarmee opgevangen kan worden. 
 

Vooruitblik beleid 2020-2023 

In de periode 2020-2023 zijn er een aantal terreinen waarop beleid gemaakt dient te worden 

waarvoor geen voorzieningen zijn opgenomen in de begroting 2020. Afhankelijk van de 

besluitvorming hierover worden de financiële consequenties verwerkt in de 

meerjarenbegroting 2021-2024. Dit beleid dient te worden ontwikkeld, zowel met het oog op 

uittreding van gemeenten als in het geval van continuering van deelname van de overige 

gemeenten aan de GR na 2024.  

 

In de bestuursvergaderingen van 24 september en 10 december 2018 is de ambitie ten aanzien 

van de rol van het RHCVV als erfgoedinstelling opnieuw uitgesproken. De deelnemende 

gemeenten hebben gesteld dat voorafgaand aan een eventuele uitbreiding van 

erfgoedactiviteiten een ambitiediscussie gevoerd zal worden. Deze zal medio 2019 worden 

gevoerd, bij het opstellen van de nieuwe beleidsvisie 2020-2023.  Bij het implementeren van 

erfgoedactiviteiten wordt uitgegaan van een gemeenschappelijke basis en het toepassen van 

een cafetariamodel op onderdelen waar gemeenten verschillende aanvullende wensen hebben.  
 

Voor een goede overdracht en acceptatie van de collectie door andere archiefdiensten dient de 

collectie in goede staat te zijn. In 2019 wordt een eerste inventarisatie van de conditie van de 

collecties gemaakt, op basis waarvan een restauratie en conditioneringsplan per gemeente 

gemaakt wordt. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in de begroting, deze kosten worden 

aan iedere gemeente afzonderlijk toegerekend. 
 

In 2019 wordt er een dienstverleningsonderzoek uitgevoerd om de gebruiks- en 

gebruikerswensen en behoeften in kaart te brengen van de verschillende gemeenten. Op basis 

van de uitkomsten kan het dienstverleningsbeleid richting gemeenten verder worden 

uitgewerkt en geformuleerd worden op onderdelen waarop gedifferentieerd kan worden.  
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Beleidsbegroting 2020  

 

Programma’s  

 

Dienstverlening 
 

Het RHC Vecht en Venen stelt de archieven en collecties uit de regio beschikbaar aan een 

breed publiek, aan bedrijven en instellingen, aan ambtenaren, aan erfgoedpartners en aan 

mede-overheden. Het doen van archiefonderzoek is meestal niet eenvoudig. De onderzoeker 

wordt begeleid in de studiezaal (fysieke dienstverlening) en kan vragen stellen via e-mail, 

chat, telefoon, brief, facebook en twitter (digitale dienstverlening). De studiezaal in Breukelen 

is vrij toegankelijk op dinsdag en donderdag en op afspraak op woensdag. De studiezaal in 

Weesp is vrij toegankelijk op maandag- en dinsdagochtend en op afspraak op maandag- en 

dinsdagmiddag. Op deze dagen zijn naast de studiezaalmedewerker de vrijwilligers aanwezig. 

 

Het RHCVV brengt in 2020 de eigen collectie actief onder de aandacht van een breed publiek, 

via de website en de facebookpagina, de nieuwsbrief en door de publicatie van artikelen in 

tijdschriften van historische verenigingen en lokale kranten. Het RHCVV organiseert zelf 

activiteiten om de collectie over het voetlicht te brengen en voor de lokale en regionale 

erfgoedinstellingen faciliteert het RHCVV de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectie 

bij het ontwikkelen van erfgoedactiviteiten, evenementen en publicaties.  

 

Dit taakveld bevat de volgende onderdelen: 

• Het begeleiden van onderzoekers in de studiezalen van Weesp en Breukelen.  

• Het beantwoorden van vragen van burgers (mail, chat, brief, telefoon, twitter, facebook).  

• Het beantwoorden van informatieverzoeken van ambtenaren en het (indien gewenst) 

beschikbaar stellen van dossiers aan ambtenaren. 

• Het behandelen van verzoeken tot raadpleging van archieven waarop openbaarheids-

beperkingen van toepassing zijn. 

• Het verstrekken van informatie en/of gewaarmerkte afschriften, o.a. aan notarissen 

(erfenissen).  

• Het begeleiden van vrijwilligers. 

• Het vergroten van kennis bij burgers op het gebied van paleografie en genealogie en 

historische onderzoek 

• Het ondersteunen van erfgoedinstellingen bij het ontwikkelen van erfgoedactiviteiten. 
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Specifieke activiteiten 2020: 

• Invoeren digitaal aanvragen van analoge stukken (raadpleging in studiezaal).  

• Inrichten van dienstverlening voor digitaal gevormd archief dat is/wordt overgebracht naar 

het e-depot.   

• Uitvoering geven aan het nieuwe vrijwilligersbeleid (opgesteld in 2019), specifiek het 

boeien en betrekken van nieuwe vrijwilligers en het boeien en behouden van vaste 

vrijwilligers. 

• Verbeteren van de toegankelijkheid van de collectie via de website en online portals. 

• Zorgen voor zichtbaarheid en toegankelijkheid van het RHCVV richting burgers, ambtelijke 

en bestuurlijke organisatie van de aangesloten gemeenten. 

• Het uitbreiden en versterken van het netwerk archiefdiensten en erfgoedpartners. 

• Bijdragen aan en samenwerkende partner zijn bij erfgoedactiviteiten, zoals de Maand van 

de Geschiedenis, Openmonumentendag, activiteiten van o.a. KunstCentraal en Landschap 

Erfgoed Utrecht, tentoonstellingen & evenementen van historische verenigingen. 

• Ontwikkelen van workshops en cursussen die bijdragen aan het toegankelijk maken van 

de collectie, waaronder paleografie en genealogie. 

• Het ontwikkelen van kleinschalige efficiënte erfgoedactiviteiten met een duidelijk profiel 

die bijdragen aan de bekendheid van de collectie, bevordering van de geschiedbeoefening 

en burgers aanmoedigt gebruik te maken van de historische collectie en hun recht op 

toegang tot overheidsinformatie. 

• Ontwikkelen van educatieve projecten waarbij de middelbare scholen centraal staan, die 

bijdragen aan het toegankelijk maken van de collectie voor jongeren en hen bewust maken 

van hun rechten op toegang tot overheidsinformatie. 

• betere fysieke toegankelijkheid van de collectie door verruiming van openingstijden van 

de studiezaal Breukelen buiten kantooruren. 

 

 

Collectievorming en collectiebeheer 
 
Het verwerven en beheren van papieren archieven is een kernkwaliteit van het RHC Vecht en 

Venen. De huidige collectie bestaat uit papieren archief en daarvan afgeleide digitale 

bestanden (scans). De collectie heeft een omvang van bijna 4 km. Tot de collectie horen 

archieven, afbeeldingen (foto’s, prentbriefkaarten), kaarten en voorwerpen. De collectie is 

voor een klein deel gedigitaliseerd, de scans zijn raadpleegbaar via de website.  

2020 is het laatste jaar van de implementatie van de businesscase. De transitie die in 2018 is 

ingezet om het RHCVV en de aangesloten gemeenten klaar te maken voor het overbrengen, 

beheren en ontsluiten van digitale overheidsarchieven. Met het inrichten en operationeel 

maken van het  e-depot in 2020 wordt de transitie afgerond. Deze transitie zal terug te zien 

in de organisatie van het RHCVV door het aanstellen van de functioneel beheerder e-depot per 

1 januari 2020.  
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Dit taakveld bevat de volgende onderdelen: 

• Collectievorming: het begeleiden van de periodieke overbrenging van overheidsarchieven 

en het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie 

bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis (“acquisitie”). 

• Collectiebeheer: het vastleggen van de juridische status van zowel de overheids- als 

particuliere archieven en collecties (overbrenging, schenking, bruikleen). Het toegankelijk 

maken en het materieel verzorgen van de archieven en collecties. Het nader toegankelijk 

maken op persoonsnaam (genealogische bronnen) en/of adres (woonomgeving) ten 

behoeve van snellere doorlooptijd van onderzoek en betere ondersteuning genealogisch 

en lokaal onderzoek. Het als open data beschikbaar stellen van de collectie. Het toekennen 

en bewaken van openbaarheidsbeperkingen, privacy-beperkingen en auteursrechtelijke 

beperkingen.  

• Digitaliseren: het scannen van papieren archieven en collecties (zonder 

openbaarheidsbeperkingen), met als doel deze online te plaatsen en als open data 

beschikbaar te stellen.   

• Applicatie en gegevensbeheer: het functioneel beheer van het centrale 

archiefbeheersysteem waarin de scans en metadata van de collectie worden beheerd en 

de kwaliteitscontrole op deze data.   

• Depotbeheer: het zorgen voor een schoon, opgeruimd, overzichtelijk ingericht en 

klimatologisch goed functionerende omgeving voor de bewaring van papieren archieven 

en collecties.  

• E-depotbeheer: het zorgen voor een goed functioneel functioneren van het e-depot. 

Bijvoorbeeld het doorvoeren van verbeteringen, storingen oplossen, controles en 

onderhoud. 

• Conservering en restauratie: het voorkomen verval of verlies, dan wel (indien nodig) het 

in oorspronkelijke staat terugbrengen van beschadigde stukken. Conservering en 

restauratie wordt door het RHCVV jaarlijks  op uitbesteed op basis van een restauratieplan.   

 

Specifieke activiteiten 2020: 

• Ontwikkelen preserveringsbeleid digitale archieven.  

• Inventarisatie werkzaamheden en vereisten met betrekking tot de collectie die 

samenhangen met het uittreden van een gemeente uit een RHCVV. 

• Uitwerken en uitvoeren acquisitiebeleid periode 1940-2000 voor acquisitie én de-acquisitie 

(afstoten) van particuliere (analoge) archieven en collecties. N.B. De-acquisitie zorgt voor 

een duidelijker collectieprofiel en creëert ruimte in de depots.  

• Opstellen, uitwerken en (in fases) uitvoeren van een (meerjaren) restauratieplan voor de 

overheids- en particuliere archieven. 

• Voortzetten opnemen en toegankelijk maken fotocollecties in collectiebeheersysteem.  

• Overbrenging van het archiefblok 1990-2000 vanuit de vier deelnemende gemeenten naar 

het RHCVV. 

• Afronding van de bewerking van de kerkarchieven. 
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Toezicht: kaderstellend, toetsend en adviserend  
 

De gemeentearchivaris houdt, conform de Archiefwet 1995 art. 32 lid 2, toezicht op de wijze 

waarop gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hun informatie beheren. Het gaat 

daarbij primair om de naleving van Archiefwet en –regelgeving. Dit ‘horizontaal toezicht’ heeft 

drie rollen: kaderstellend, toetsend en adviserend. Advisering is van belang, omdat niet alle 

elementen van zorgvuldig archief- en informatiebeheer als voorschrift zijn opgenomen in de 

wettelijke regelingen, maar wel onontbeerlijk zijn voor een goede inrichting van de 

informatievoorziening.  

  

Dit taakveld bevat de volgende onderdelen: 

• Het uitvoeren van verschillende soorten inspecties, o.a. integrale inspectie (1 keer per vier 

jaar per gemeente), follow-up inspectie (na 2 jaar) en thema inspecties, bijvoorbeeld naar 

de kwaliteit van informatiebeheer bij verbonden partijen. 

• Het opstellen van formele akte van overbrenging.   

• Afhandelen van de meldingen conform de verschillende archiefverordeningen 

(Archiefverordening De Bilt art. 12; De Ronde Venen art 13; Weesp art. 13. 

• Het vier keer per jaar houden van platformoverleg met contactpersonen van de gemeenten 

samen en maandelijkse overleg per gemeente met de contactpersoon (adviesrol).   

• Deelnemen aan het Strategisch Informatie Overleg van iedere gemeente (op verzoek 

gemeentesecretaris).  

• Het organiseren van een halfjaarlijkse kennisbijeenkomst voor aangesloten gemeenten 

(samen met Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, RHC Zuidoost Utrecht).  

• Het ontwikkelen van handreikingen en instructies voor gemeenten (in samenwerking met 

Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, RHC Zuidoost Utrecht). 

 

Specifieke activiteiten 2020: 

• Uitvoeren van nieuw toezichtbeleid en het uitvoeren van inspecties conform dit nieuwe 

plan. Tenminste 1 integrale inspectie, 1 follow-up en 6 thema inspecties (incl. GR-en).  

• Intensiveren van het toezicht op het archief- informatiebeheer bij de gemeente Weesp in 

kader van ambtelijke/bestuurlijke fusie en het uittreden van Weesp uit allerlei 

gemeenschappelijke regelingen.  

• Organisatie 2 kennismiddagen en uitbrengen 2 handreikingen (in samenwerking met 

Archief Eemland, Streekarchief Gooi en Vechtstreek, RHC Zuidoost Utrecht). 
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Taken in opdracht  
 

Het RHCVV verricht al sinds de oprichting  ‘taken in opdracht’ voor de aangesloten gemeenten. 

Dit zijn voornamelijk archiefbewerkingsprojecten van semi-statische archieven. De geplande 

inventarisatiewerkzaamheden voor het project in de Ronde Venen vragen in 2020 een inzet 

van 0,2 fte, ingevuld door vaste formatie. Na afronding van het project zal deze vaste formatie 

vanaf 2021 worden ingezet voor taakveld collectievorming en collectiebeheer analoog.  

In 2020 worden in opdracht van de gemeente De Ronde Venen archieven bewerkt uit de 

periode 1940-2010, Bouwvergunningen Abcoude, met als doel deze uiterlijk 2022 formeel over 

te brengen naar het RHCVV. Na overbrenging zijn de archieven openbaar en vrij 

raadpleegbaar, de gemeenten voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting.  

 

Met de gemeente Weesp is afgesproken dat het RHCVV voor onbetaalde tijd twee ochtenden 

per week dienstverlening levert in het stadskantoor Weesp.  

 

Specifieke activiteiten 2020: 

• Dienstverlening studiezaal locatie Weesp op maandag en dinsdag 

• Bewerking bouwvergunningen De Ronde Venen. 
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Paragrafen begroting 2020 

Weerstandsvermogen  

 

De financiële positie van het RHCVV wordt bepaald door het weerstandsvermogen. Het 

weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre het RHCVV eventuele calamiteiten financieel kan 

opvangen.  

 

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. De reserve bedrijfsvoering is daarnaast bedoeld om de uitvoering te 

bekostigen van eenmalige projecten ter verbetering van de bedrijfsvoering van het RHCVV. 

Volgend op de nieuwe uitgangspunten voor de RHCVV-begroting, die begin 2018 zijn 

geformuleerd in overleg met de deelnemende gemeenten, wordt vanaf 2019 een percentage 

aangehouden van 5% van het begrotingstotaal. 

 

Bij de oprichting van het RHCVV en de bouw van het pand aan de Schepersweg 6e in Breukelen 

is een bestemmingsreserve realisatie RHCVV gevormd welke wordt ingezet ten bate van de 

afschrijving van de in 2008 en 2009 aangekochte inrichting van de archiefdepots. Voorzien is 

dat de kapitaaldekkingsreserve in 2020 verdwenen is.  

 

Risicoparagraaf 
 

Taken in opdracht: structurele formatie via incidentele gelden  

De uitvoering van de archiefbewerkingsprojecten en de openstelling van de dependance in 

Weesp wordt uitgevoerd door medewerkers in vaste dienst. Het afronden van de 

archiefbewerkingsprojecten vanaf 2021 geeft de situatie dat de salariskosten van de 

medewerker die deze projecten uitvoert niet meer worden gedekt uit projectgelden. De 

omslagbijdrage zal hierdoor stijgen. De afspraak over de dienstverlening in dependance Weesp 

is voor onbepaalde tijd. Bij een eventuele toekomstige uittreding van Weesp vervalt de 

aanvullende financiering voor deze dienstverlening, waardoor er geen financiële dekking van 

deze salariskosten meer zijn. Er kan sprake zijn van WW-verplichtingen bij het beëindigen van 

(tijdelijke) dienstverbanden.  Het RHCVV beschikt niet over een voorziening ter dekking van 

de hieruit voortvloeiende 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. Intussen is 

het fiscaal kader aangepast en zal Centrumgemeente Stichtse Vecht in 2019 opnieuw (laten) 

toetsen of het RHCVV vennootschapsbelastingplichtig is. 
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Capaciteit depotruimte  

In 2015 is door middel van een meting geconstateerd dat de depotruimte in het pand in de 

toekomst niet toereikend is. Begin 2018 is deze meting, in het kader van het opstellen van de 

businesscase voor een toekomstbestendig RHC, geactualiseerd. Op 31 december 2017 was er 

nog 1100 meter ruimte beschikbaar, deze ruimte is tot 1 april 2019 verhuurd. De beschikbare 

ruimte is voldoende om tot 2024 (einde eerste 10-jaar termijn GR) de papieren 

archiefbescheiden van de vier gemeenten en GR PAUW bedrijven te huisvesten. Het moment 

van vollopen van de depots is afhankelijk van het tempo waarin de gemeenten de archieven 

overdragen.  

 

Door een goed collectieprofiel met bijbehorend acquisitiebeleid kan bepaald worden welke 

archieven en collecties niet passen bij het RHCVV en beter elders beheerd kunnen worden. Dit 

kan mogelijk ruimte opleveren in het depot. Een andere optie voor het eventueel creëren van 

depotruimte is het huren van depotruimte bij een andere archiefdienst of commercieel depot. 

Voor de langere termijn is er verder de optie voor het bijplaatsen van een extra depot op de 

bestaande depots of het digitaliseren van recente overheidsarchieven en deze opnemen in een 

e-depot. De kosten voor deze beide opties zijn op dit moment nog niet te voorzien. 

 

Indexering huisvesting, salarissen en prijzen  

Het RHC heeft te maken met een jaarlijkse indexering van de huisvestingskosten (CPI-index) 

en stijging van de salariskosten (CAO-gemeente). Deze lasten, alsook het merendeel van de 

indirecte materiële lasten zoals de automatisering en de organisatiekosten, liggen vast wat de 

financiële positie van het RHCVV kwetsbaar maakt. Het RHCVV beschikt over een beperkt 

budget en kan deze autonome kostenstijgingen niet binnen de begroting opvangen. Volgend 

op de nieuwe uitgangspunten voor de RHCVV-begroting, die begin 2018 zijn geformuleerd in 

overleg met de deelnemende gemeenten, wordt vanaf 2019 in de begroting loon- en 

prijscompensatie toegepast (conform geldende CAO en CPI-index).  

 

Wettelijke taak: beheren digitale archieven overheidsorganisaties  

Het RHCVV is verplicht de digitaal gevormde archieven van de vier gemeenten te gaan 

beheren. Daarvoor heeft het RHCVV in 2019 een e-depotvoorziening en uitbreiding van de 

formatie voor het beheer, behoud en beschikbaarstellen van digitale informatie op de 

meerjarenbegroting doorgevoerd. In 2020 is de transitie gereed door de toevoeging van 1 fte 

aan de begroting voor een functioneel e-depotbeheerder. 

 
Kapitaalgoederen 

 

Het RHCVV huurt het pand waarin het is gevestigd van de centrumgemeente Stichtse Vecht. 

Groot onderhoud wordt door de verhuurder gedaan. Het onderhoud op de installaties en de 

binnenkant van het gebouw vallen ten laste van het RHCVV. Het RHCVV beschikt over een 

(ICT)inrichting, installaties en materiele vaste activa in het gehuurde gebouw. Het onderhoud 

op de installaties is uitbesteed aan Installatiebedrijf Rhijn en Vechtstreek. De 

brandblusinstallatie is in onderhoud bij Tempo en de elektrische deuren bij Record. 
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Financiering  
 

De begroting van het RHCVV wordt grotendeels gefinancierd door de vier deelnemende 

gemeenten. De begroting bestaat voor ca. 95% uit de omslagbijdrage inclusief de winstopslag 

en voor ca. 5% deel uit de facturatie voor de ‘taken in opdracht’, de leges en de verhuur van 

de depots voor tijdelijke opslag van papieren archief. Deze facturatie voor ‘taken in opdracht’ 

verschilt per gemeente, afhankelijk van de aanvullende taken die bij het RHCVV belegd zijn. 

De deelnemende gemeenten ontvangen jaarlijks een nota die is gebaseerd op de begroting.  

 

De mogelijkheden voor het RHCVV om extra inkomsten te genereren zijn beperkt. Met de 

invoering van de Wet Hergebruik mogen archiefdiensten, bij het voldoen aan een verzoek om 

hergebruik, niet méér kosten in rekening brengen dan de marginale verstrekkingskosten. Dit 

zijn de kosten die een archiefdienst maakt voor het vermenigvuldigen, verstrekken en 

verspreiden van informatie naar aanleiding van een verzoek om hergebruik. Archieven mogen 

kosten die zij in het algemeen maken voor het digitaliseren van archiefbescheiden dus niet 

(langer) terugverdienen door middel van de tarieven.1  

 

 

Bedrijfsvoering 
 

Beleidsplan  

In 2020 zal, in nauw overleg met de deelnemende gemeenten en erfgoedpartners, een nieuwe 

beleidsvisie voor de periode 2020-2023 worden uitgevoerd.  

 

Duurzame organisatie  

In het kader van het uitwerken van een businesscase voor een zelfstandig, versterkt RHC 

Vecht en Venen is in 2018 functieonderhoud gepleegd en een nieuw functiehuis vastgesteld. 

Hierbij is bepaald welke nieuwe functies nodig zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken, 

waaronder de preservering van digitale informatieobjecten. In 2020 wordt de transitie naar 

een duurzame organisatie afgerond door het werven van een medewerker die zich primair 

bezig zal houden met het digitaal archiefbeheer.  

  

Formatie en HRM 

Het RHCVV heeft een kleine formatie die na positieve besluitvorming over de voorliggende 

begroting wordt in 2020 10 fte bedraagt. In 2020 wordt de formatie uitgebreid met 1 fte voor 

een e-depotbeheerder, zodat de nieuwe wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd.  Ook is 

naar aanleiding van de vaststelling van de memo dienstverlening in de bestuursvergadering 

van 10 december 2018, een uitbreiding van 0,2 fte aan uren voor de studiezaalbemanning 

opgenomen om het huidige capaciteitstekort op te vangen en te onderzoeken of met deze 

minimale uitbreiding de vastgestelde landelijke norm gehaald kan worden door ook in beperkte 

mate in de avonduren open te zijn. Voor 2020 wordt dit gedekt uit de reserve. 

                                                
1 Handleiding Wet Hergebruik Overheidsinformatie (Den Haag, 2016) p. 15 Via https://open-overheid.nl/wp-
content/uploads/2016/05/WEB_90943_BZK_Handleiding-Who-versie2.pdf  

https://open-overheid.nl/wp-content/uploads/2016/05/WEB_90943_BZK_Handleiding-Who-versie2.pdf
https://open-overheid.nl/wp-content/uploads/2016/05/WEB_90943_BZK_Handleiding-Who-versie2.pdf
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De formatie groeit van 8,3 in 2018 naar 9,5 fte in 2020. De formatie ontwikkelt zich als volgt: 
 

Jaar 

 

Formatie op 

1 januari 

Bijzonderheden in dit jaar 

2019 8,3 fte 
• Aanstelling informatiespecialist digitale archieven per 1 januari 

• Opheffen functie medewerker gegevensbeheer per 1 januari* 

2020 9,5 fte 
• 1 fte Aanstelling beheerder e-depot per 1 januari 2020 

• 0,2fte tijdelijke Aanstelling / uitbereiding uren studiezaalmedewerker. 

Per 1 januari 2020. 

   

Opleidingsplan 

In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe opleidingsplan, dat sturing zal geven aan 

de verdere ontwikkeling van het RHCVV als digitale dienstverlener en beheerder van digitale 

archieven. In de begroting 2020 is volgens de nieuwe begrotingsregels een bedrag 

gereserveerd voor opleidingskosten, zodat er jaarlijks een in-company training voor het hele 

team georganiseerd kan worden en medewerkers individueel deel kunnen nemen aan 

cursussen of congressen.  

 

Informatiebeheer  

Het RHCVV valt onder de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer van de 

centrumgemeente Stichtse Vecht.  

 

Financieel beheer 

De boekhouding en de salarisadministratie worden verzorgd door de teams Financiën en HRM 

van de centrumgemeente Stichtse Vecht. Met de gemeente Stichtse Vecht is hiervoor in 2016 

een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten, deze is in januari 2019 verlengt met een 

jaar. Eind 2019 zal de uitvoering van deze DVO worden geëvalueerd. Het RHCVV betaalt het 

team Gebouwbeheer van centrumgemeente Stichtse Vecht een jaarlijkse vergoeding voor het 

beheer van het huurcontract. De kosten hiervan zijn onderdeel van de huursom.  

 

Investeringsbeleid  

Het RHCVV heeft bij de bouw en oplevering in 2008 een grote investering gedaan in de 

inrichting van het pand en de depotruimten. Het RHCVV zal in 2019 in kaart brengen of 

vervanging van de installaties in de depots in de jaren 2020-2024 nodig is. De gemiddelde 

levensduur van klimaatinstallaties en luchtzuiveringsinstallaties wordt geraamd op tenminste 

15-20 jaar, de levensduur van stellingkasten wordt algemeen geraamd op tenminste 30 jaar. 

Vervanging vóór 2024 lijkt niet nodig. Indien uit de inventarisatie vervanging wel nodig blijkt 

te zijn, zal hiervoor een investeringsplan worden opgesteld, waarvan de financiële gevolgen 

verwerkt zullen worden in de meerjarenbegroting 2021-2024. Daarbij zal het uitgangspunt zijn 

dat, aangezien de gemeenschappelijke regeling is aangegaan voor tenminste 10 jaar, er geen 

sprake mag zijn van desinvesteringen mocht de GR na het verstrijken van deze periode 

ontbonden worden.  
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Automatisering  

De kantoorautomatisering is uitbesteed bij Avance en vastgelegd in een Service Level 

Agreement (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 RHCVV heeft een functioneel applicatiebeheerder 

binnen de formatie die de dagelijkse bewerkingen uitvoert, het technisch applicatiebeheer is 

uitbesteed aan De Ree Archiefsystemen.  

 

Huisvesting 

Het pand waarin het RHCVV is gevestigd, wordt gehuurd van de centrumgemeente Stichtse 

Vecht. De huursom is in 2009 bepaald op 0,4% van de WOZ-waarde. De huur wordt jaarlijks 

geïndexeerd met 1,7% (CPI index 2018). 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. 

 

Samenwerking  

Het RHCVV neemt deel aan samenwerkingsprojecten en strategische partnerschappen, maar 

staat financieel en bedrijfsmatig geheel los en zelfstandig van deze organisaties. Het RHCVV 

heeft een strategische samenwerking met Archief Eemland (gemeente Amersfoort) en 

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

advies. Het RHCVV is lid van het de Kring van Utrechtse Archivarissen en de Kring van Noord-

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

BRAIN. 

 

Het RHCVV werkt veelvuldig en intensief samen met diverse erfgoedpartners. In 2019 zal een 

nieuwe visie op de rol van het RHCVV in het regionale erfgoed worden opgesteld en zal actief 

naar nieuwe vormen voor samenwerking met erfgoedpartners gezocht worden, waarbij het 

doel is de collectie van het RHCVV onder aandacht van een breder publiek te brengen met als 

belangrijk doel een betere ontsluiting van overheidsinformatie en de bevordering van de 

geschiedbeoefening. 

 

In het kader van de toekomst van het RHCVV heeft het bestuur eind 2017 schaalvergroting op 

termijn niet uitgesloten. In die lijn zoekt het RHCVV in de jaren 2019-2024 actief naar 

mogelijke partners voor samenwerking en/of fusie.   
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Financiële begroting 2020 met 

meerjarenraming 2021-2023 

Toelichting    

Algemeen 
 

Opgesteld conform uitgangspunten begroting RHCVV 

Begin 2018 zijn, in samenwerking met de financieel adviseurs van de deelnemende 

gemeenten, onderstaande begrotingsregels geformuleerd, die gelden voor de begrotingen van 

het RHCVV.  

 

• RHC VV stelt eigen begroting en jaarrekening op  

Het RHCVV stelt (als GR-centrumgemeente) een eigen begroting en jaarrekening op. Deze 

hoeven niet conform BBV te zijn.2 Voor verbonden partijen gelden de eigen van toepassing 

zijnde begroting- en verslaggevingsregels. Voor gemeenschappelijke regelingen met 

rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam en bedrijfsvoeringsorganisatie) zijn dat eveneens 

de regels volgens het BBV.  

 

• Termijnen  

Vaststelling van de begroting en jaarrekening vindt plaats binnen de wettelijke termijnen. 

 

• Geen begrotingswijziging gedurende het begrotingsjaar  

Als er gedurende het jaar afwijkingen ontstaan bij de uitvoering van het bestaand beleid, 

vindt de verantwoording daarover plaats bij de jaarrekening en niet gedurende het jaar. 

 

• Indexatie in de begroting  

Loon- en prijsstijgingen (CAO/inflatie en CPI index) worden gehanteerd bij het opstellen 

van de begroting. 

 

• Reservepositie  

Uitgangspunt is om 5% van de begroting als reserve aan te houden. De reserve wordt 

gevuld met overschotten. De reserve is een buffer om afwijkingen voor de uitvoering van 

bestaand beleid op te vangen. 

 

• Kapitaaldekking  

Geen kapitaaldekking voor structurele kosten, de kapitaallasten worden opgevangen in 

exploitatie.  

                                                
2 Dit is conform de notitie verbonden partijen van de Commissie BBV oktober 2016, zie :  
http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/ 
 

http://www.commissiebbv.nl/begroten/notities-commissie/
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• Investeringen  

Nieuw beleid, waarvoor nieuwe investeringen nodig zijn met kosten hoger dan €10.000,- 

worden onderbouwd met een apart plan. Dit plan wordt verwerkt in de begroting, ná 

goedkeuring door het algemeen bestuur. 

 

• Investeringen met economisch nut  

Investeringen met een meerjarig economisch nut boven de €5.000,- worden altijd 

geactiveerd. Investeringen onder dat bedrag mogen worden geactiveerd op voorwaarde 

dat dit op consequente wijze gebeurt.  

 

• Methodiek omslagbijdrage  

Voor de berekening van de omslagbijdrage geldt de methode: (a) per gemeente de kosten 

per meter plank, (b) restauratiekosten en (c) het restant wordt verdeeld op basis van het 

inwoneraantal.  

Vanaf 2020 komt er een variabel bij: namelijk (d) opslagkosten e-depot per gemeente. Bij 

het opstellen van de huidige begroting 2020-2023 is deze variabele nog niet meegenomen, 

omdat er nog geen inzicht is in de opbouw van deze kosten. In 2019 zal bepaald worden 

hoe de kosten van deze opslag worden opgenomen in de methodiek van het berekenen 

van de omslagbijdrage.  

   

• Overheadkosten  

Bij uitbreiding van de formatie worden ook de overheadkosten doorgevoerd in de 

begroting. Dit betreft reiskosten, opleidingskosten en eventueel kantoorkosten.  

 

• Uurtarief.  

Het uurtarief dat berekend wordt bij eventuele werkzaamheden voor deelnemende 

gemeenten is kostendekkend. Voor overige partijen komt er een opslag bovenop het 

kostendekkende uurtarief. 

 

• Salariskosten conform gegevens HRM-bronsysteem  

Uiterlijk vóór 1 september en 15 januari ontvangt het RHCVV van de centrumgemeente de 

HR-stuurinformatie (o.a. loonsom, formatie, bezetting) uit het bronsysteem voor de 

personeels- en salarisadministratie voor (a) de sturing op de loonsomontwikkeling en (b) 

om te betrekken bij het opstellen van de jaarstukken.  

 

• HR-beleid centrumgemeente  

Het HR-beleid en –instrumentarium van de centrumgemeente is onverkort van toepassing 

op het RHCVV. Hierdoor wordt rechtsgelijkheid bevorderd.  
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Specifieke posten: lasten 

 
Salariskosten  

Aan de wettelijke taken en de in de GR opgenomen taken zijn structurele, organieke functies 

gekoppeld. De loonsom behorend bij een organieke functie wordt begroot (niet de loonsom die 

hoort bij de actuele bezetting).  

 

In 2020 wordt de formatie uitgebreid met 1 fte in schaal 9 (€ 70.377) voor een e-

depotbeheerder, zodat de nieuwe wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd.  Ook is naar 

aanleiding van de vaststelling van de memo dienstverlening in de bestuursvergadering van 10 

december 2018, een minimale tijdelijke uitbreiding van de formatie opgenomen voor de 

studiezaalbemanning om te onderzoeken of zo het huidige capaciteitstekort opgevangen en de 

vastgestelde landelijke norm gehaald kan worden door ook in beperkte mate in de avonduren 

open te zijn. Hiervoor is 0,2 fte in schaal 6 (€ 11.118) opgenomen in de begroting. Deze kosten 

worden in 2020 gedekt vanuit de reserve. 

 

Reiskosten woon-werkverkeer  

In de begroting wordt uitgegaan van €100,- per medewerker per maand.  

 

Huisvestingskosten en huisvestingskosten diversen  

Vanaf 2019 worden de huurkosten en de servicekosten opgenomen onder Huisvestingskosten. 

Dit zijn twee bedragen die vanuit Stichtse Vecht komen, het RHCVV kan op de hoogte van 

deze bedragen niet veel invloed uitoefenen. De huisvestingskosten wordt jaarlijks geïndexeerd 

(CPI), zie uitgangspunten begroting RHC.  

 

Studiekosten  

Voor studiekosten wordt 1% van de salariskosten aangehouden. Dit sluit aan bij het 

uitgangspunt dat het HR-beleid en –instrumentarium van de centrumgemeente onverkort van 

toepassing is op het RHCVV. 

 

De studiekosten voor het tweede jaar van de opleiding tot archivaris van de directeur waren 

in de meerjarenbegroting 2019-2022 opgenomen in 2020. Deze kosten worden al in de 

begroting van 2019 opgevangen en zijn daarom in niet in de begroting 2020 opgenomen. 

Hierdoor valt de post studiekosten niet hoger uit dan de reguliere 1% van de salariskosten. 

 

Digitale archivering en Digitale Dienstverlening  

Onder deze post vallen alle ICT gerelateerde activiteiten ten aanzien van de website, het 

archiefbeheersysteem en het digitaliseren van de collectie, inclusief het e-depot. De kosten 

van een e-depot-voorziening (incl. licenties, dataopslag en dataverkeer) brengen structurele 

kosten. De structurele kosten betreffen formatie (opgenomen in de post ‘salariskosten’) en 

kosten voor een e-depot van een leverancier (opgenomen in de post ‘digitale archivering en 

dienstverlening’).  
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Project e-depot 

2020 is het laatste jaar van het project e-depot, de structurele kosten zijn in de begroting 

opgenomen onder de post Digitale archivering en Digitale Dienstverlening. De kosten in 2020 

bestaan uit extern in te huren expertise van de leverancier voor training en aanvullende 

expertise. 

 

Voorlichtingskosten 

In voorgaande jaren is de post voorlichtingskosten minimaal begroot. De voorraad 

Voorlichtingsmateriaal is verouderd en dient jaarlijks geactualiseerd te worden. Om goede 

dienstverlening te verlenen is meer communicatie en voorlichting noodzakelijk.  

 

 

Specifieke posten: baten 

 

Overige baten incl. Leges  

De afgelopen jaren waren de inkomsten uit kopiëren ruim hoger dan verwacht. De post is 

daarom naar boven bijgesteld.  

 

Projecten in opdracht  

De inventarisatieprojecten in opdracht van de deelnemende gemeenten hebben een vooraf 

bepaalde doorlooptijd. De huidige projecten eindigen in 2021 (De Ronde Venen). Met deze 

projectgelden wordt t/m 2021 een klein deel structurele formatie gedekt. Er zijn nog geen 

nieuwe afspraken over inventarisatieprojecten gemaakt. 

 

Verhuur archiefruimte  

De verhuur van de archiefruimte aan RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in per 1 april 2019 

geëindigd. Er is nog geen nieuwe huurder gevonden. Of er archiefruimte verhuurd kan worden 

is mede afhankelijk van de overbrenging van overheidsarchieven door de vier deelnemende 

gemeente. 

 

 

Reserves  

Aan de reserves is vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening 2018 het positief 

resultaat over 2018 toegevoegd.  

 

In 2020 wordt uitgegaan van € 11.118  onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering ten behoeve 

van de dekking van de tijdelijke uitbreiding van de studiezaalbezetting. Op 31 december 2020 

zijn de reserves naar verwachting € 68.954. Dat is meer dan de volgens de nieuwe 

begrotingsuitgangspunten gewenst is. Volgens de nieuwe begrotings-uitgangspunten zouden 

de reserves 5% van de totale begroting moeten uitmaken, te weten € 55.780 eind 2020.    



 

 

Begroting in cijfers  

Overzicht van baten en lasten: lasten  

 

Omschrijving lasten (in euro’s) Rekening 

2018  

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

400001 Salariskosten 478.592 585.304  663.635 686.561 698.232 710.102 

400023 Reiskosten (dienstverkeer) 604 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

400024 Reiskosten woon-werk 10.082 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

400002 Premie ongevallenverzekering 0 351 351 351 351 351 

400005 Huisvestingskosten 211.079 237.091 239.003  243.066  247.198   251.400 

400006 Huisvestingskosten diversen 42.539 22.374 22.754 23.141 23.535  23.935 

400007 Studiekosten 25.715 17.853 6.636 6.866 6.982 7.101 

400008 Kantoorkosten 22.855 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

400009 Overige kantoorkosten 3.452 0 0 0 0 0 

400010 Diensten t.b.v. administratie 6.248 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

400011Onvoorzien uitgaven 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

400012 Digitale archivering & digitale dienstverlening 29.928 66.000 71.000 81.000 81.000 81.000 

400025 Project E-depot 10.500 61.000 11.000 0 0 0 

400014 Voorlichting  3.104 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

400015 Vergoeding vrijwilligers 2.940 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

400016 Boeken / kaarten / prenten 1.598 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

400017 Lidmaatschappen 1.575 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

400020 Bankkosten 38 100 100 100 100 100 

400021 Restauratie en conservering 7.000 7.000 7.119 7.240 7.363  7.488 

400022 Materiële verzorging 5.068 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

400030 Kapitaallasten 34.344 13.751  7.269 7.269 7.269 7.269 

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

400033 Onttrekking reserve bedrijfsvoering -53.099 0 -11.118 0 0 0 

Totaal lasten 813.986 1.060.142 1.080.050  1.117.893  1.134.330 1.151.047 

 

 



 

 

Overzicht van baten en lasten: baten 

 

Omschrijving baten (in euro’s) Rekening 

2018  

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

500001 Omslagbijdrage gemeenten 711.163 992.673 1.027.170 1.068.250 1.101.030  1.124.763 

500001 Bijdrage 2% deelnemende gemeente 14.223 19.853 20.543  21.365 22.021 22.495 

500002 Overige baten incl. leges 9.105 4.000 8.000  4.000 4.000 4.000 

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

500003 Gemeente Stichtse Vecht, inventarisatie en opschonen archief 16.679 0 0 0 0 0 

500003 De Ronde Venen, inventarisatie en opschonen archief 16.113 16.274 16.551 16.832 0 0 

500003 Weesp meerkosten 14.048 14.287 14.530 14.777 15.028 15.284 

500005 Verhuur archiefruimte  34.759 13.569 13.799 14.034 14.273 7.000 

500007 Reserveringen -14.223 -19.853 -20.543  -21.365 -22.021 -22.495 

Totaal baten 821.014 1.060.142 1.080.050 1.117.893 1.134.330 1.151.047 

 
  



 

 

Geprognosticeerde balans 2020 (in euro’s) 

 

Activa Eindbalans Mutaties Eindbalans 

Vaste activa 15.530 2.731 18.261 

Vlottende activa 130.000 0 130.000 

TOTAAL ACTIVA 145.530 2.731 148.261 

  
   

Passiva Beginbalans Mutaties Eindbalans 

Eigen vermogen 58.817 10.136 68.954 

Vlottende passiva 86.713 -7.405 79.307 

TOTAAL PASSIVA 145.530 2.731 148.261 

 

 
  



 

 

Overzicht kapitaallasten (in euro’s)  

 

Omschrijving investering Jaar van 

aanschaf 

Aanschaf- 

waarde 

investeringen 

Eerste jaar 

van 

afschrijven 

Levens-

duur 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aanschaf inrichting RHC 2008 2008 221.939 2009 10 22.194  PM  PM PM PM PM 

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

Aanschaf telefoons* 2013 1.160 2014 5 232  232  232  232  232  232  

Aanschaf server* 2013 6.799 2014 5 1.360  1.360  1.360  1.360  1.360  1.360  

Aanschaf computers* 2014 1.886 2015 5 377  377  377  377  377  377  

Aanschaf computers* 2015 4.052 2016 5 810  810  810  810  810  810  

Aanschaf computers* 2016 1.276 2017 5 255  255  255  255  255  255  

Aanschaf computers* 2017 2.000 2018 5 400  400  400  400  400  400  

Professionaliseren IT* 2017 5.674 2018 5 1.135  1.135  1.135  1.135  1.135  1.135  

Laptop* 2018 828 2019 5   166  166  166  166           166  

Computers* 2018 1.704 2019 5  341 341  341  341  341  

Telefoon* 2018 966 2019 5  193  193  193  193  193 

Nieuwe investeringen 2019 10.000 2020 5   2.000 2.000  2.000  2.000  

Totaal kapitaallasten   338.096     34.744  13.250  7.269  7.269 7.269  7.269  

 

*Deze investeringen worden vervangen, kapitaallasten doorgetrokken. 
  



 

 

Reserves (in euro’s)   

 

Reserves Bedrijfsvoering Kapitaaldekkingsreserve    

1-1-2019 31.936 7.982  

Storting positief resultaat 2018 7.027 

 

Storting 2% 19.853 

 

Afschrijving 

 

-7.982 

31-12-2019 58.817 0 

Storting 2% 21.254 

 

Onttrekking reserve -11.118 

 

   

31-12-2020 68.954 0 

 
Volgens richtlijn in reserve medio 2020 5% begrotingstotaal € 55.780  



 

 

Berekening omslagbijdrage  

Verdeelsleutel 1: aantal meters archief in beheer à € 63,15 (CPI index 1.7, tarief 2019 was €62,10)  

 

Gemeente Meters Bedrag 

De Ronde Venen 578 36.503 

De Bilt 520 32.840 

Stichtse Vecht 877 55.404 

Weesp 349 22.041 

Totaal 2.324 146.787 

 

Verdeelsleutel 2: restauratiekosten (CPI index 1.7) 

 

Gemeente Bedrag 

De Ronde Venen 1.838 

De Bilt 1.800 

Stichtse Vecht 2.707 

Weesp 775 

Totaal 7.119 

 

Verdeelsleutel 3: restant bijdrage op basis van aantal inwoners (Regionale kerncijfers CBS 2018) 

 

Gemeente Inwoners Bedrag 

De Ronde Venen 43.620 223.903 

De Bilt 42.846 219.930 

Stichtse Vecht 64.513 331.148 

Weesp 19.147 98.282 

Totaal 170.126 873.264 

 

 

  



 

 

Totale omslagbijdrage per gemeente  
 

De totale bijdrage per gemeente (in euro’s) is voor 2020 als volgt:  

 

Gemeente Bijdrage  Winstopslag Totaal bijdrage 

De Ronde Venen 262.244 5.245 267.489 

De Bilt 254.570 5.091 259.661 

Stichtse Vecht 389.259 7.785 397.044 

Weesp 121.098 2.422 123.520 

Totaal 1.027.170 20.543 1.047.714 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Colofon 

 

 
Breukelen, 8 mei 2019 

 

Tekst: mw. drs. R.W Ubink 

Foto’s: Collectie Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 

 

Het RHC Vecht en Venen is de gezamenlijke archiefdienst van de gemeenten De Bilt, Weesp, De 

Ronde Venen en Stichtse Vecht.  
 

Het RHCVV beheert een brede collectie archieven, foto’s, kaarten, voorwerpen, boeken en 

tijdschriften uit de regio Vecht en Venen. Deze collectie is in te zien via de website 

www.rhcvechtenvenen.nl en in de studiezalen in Breukelen (op dinsdag, woensdag en donderdag) 

en Weesp (op maandagochtend en dinsdagochtend).  

 

Een afspraak is niet nodig (alleen op woensdag in Breukelen). 

 

http://www.rhcvechtenvenen.nl/

