Van: Adrie Wijgers <AWijgers@bhic.nl>
Verzonden: maandag 31 januari 2022 09:51
Aan: Addy Boll <Addy.Boll@boekel.nl>
CC: Jan Kriek <jan.kriek@bhic.nl>; Dagmar van der Kooij <dagmar.van.der.kooij@bhic.nl>; Ellen Kuijf
<Ellen.Kuijf@bhic.nl>
Onderwerp: RE: BHIC Concept Kadernota 2023 - aanvullende informatie
Geachte heer Boll, beste Addy,
Allereerst excuses voor de verwarring die is ontstaan. Het was en is onze intentie de deelnemers van
het BHIC zo volledig mogelijk te informeren, zodat dit bijdraagt aan een goede en transparante
besluitvorming.
Het BHIC heeft al jaren een relatie en DVO met de Provincie Noord-Brabant voor de wettelijke taak
voor het beheer van het archief. Het gaat hier alleen dus om een aanvulling op de huidige
dienstverlening, wanneer gebruik gemaakt gaat worden van de e-depotvoorziening van het BHIC.
De zienswijzen (met de keuzes van de gemeenten) worden zeker betrokken bij de besluitvorming in
de bestuursvergadering van 8 april a.s. en zijn voor het bestuur van het BHIC van essentieel belang.
De (aanvulling) op de DVO met de Provincie Noord-Brabant is nog niet opgesteld of getekend, wel
heeft de Provincie aangegeven mee te willen doen met de gezamenlijke e-depotvoorziening.
De keuze van een voorkeurscenario door elke deelnemer van het BHIC, is dus niet minder belangrijk
voor het bestuur van het BHIC om een keuze te maken tussen de 3 scenario’s. Door de kennis van nu,
de Provincie Noord-Brabant wil ook meedoen met de gezamenlijke e-depotvoorziening, lijkt scenario
2 minder relevant te zijn geworden. Bij scenario 2 zijn de kosten voor de e-depotvoorziening per
inwoner voor de deelnemers van het BHIC een stuk hoger. Bij de scenario’s 1 en 3 neemt de
Provincie Noord-Brabant 25% van de kosten voor haar rekening.
Derhalve blijft het van groot belang dat het voorkeursscenario wordt aangegeven met betrekking tot
de bekostiging van het e-depot. U wordt vriendelijk verzocht uw zienswijze vóór 4 maart aanstaande
aan ons kenbaar te maken.
Wij hopen hiermee de onbedoelde onduidelijkheid weg te nemen.
Als er nog vragen zijn, horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Adrie Wijgers
Controller/ Adjunct-directeur
-Afwezig op woensdagBrabants Historisch Informatie Centrum
Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW ’s-Hertogenbosch
Postbus 81, 5201 AB ‘s-Hertogenbosch
T: 073-6818504
M: 06-10244638
E: adrie.wijgers@bhic.nl
W: www.bhic.nl

Van: Secretariaat <Secretariaat@bhic.nl>
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 16:01
CC: Jan Kriek <jan.kriek@bhic.nl>; Adrie Wijgers <AWijgers@bhic.nl>; Ellen Kuijf
<Ellen.Kuijf@bhic.nl>; Dagmar van der Kooij <dagmar.van.der.kooij@bhic.nl>
Onderwerp: BHIC Concept Kadernota 2023 - aanvullende informatie
Geachte heer, mevrouw,
Vorige maand stuurden wij u onze concept Kadernota 2023, met het verzoek om uw eventuele
zienswijze vóór 4 maart 2022 aan ons kenbaar te maken.
Daarbij hebben wij u gevraagd om het voorkeursscenario aan te geven met betrekking tot de
bekostiging van het e-depot.
In aanvulling hierop laten wij u graag weten dat wij in het overleg met de Provincie over een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst tot een akkoord zijn gekomen. De DVO wordt op dit moment
aangepast, en wij verwachten deze op korte termijn te kunnen ondertekenen. Dit betekent dat de
Provincie Noord-Brabant gebruik gaat maken van onze e-depotvoorziening en scenario 2 vervalt.
Omdat dit voor uw organisatie van belang kan zijn bij de bespreking van onze kadernota, en de keuze
voor het voorkeursscenario met betrekking tot de bekostiging van het e-depot, hechten wij er belang
aan u hiervan op de hoogte te brengen.
Wanneer u hierover nog vragen heeft, vernemen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Jan Kriek,
Adrie Wijgers
Controller/ Adjunct-directeur
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