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Voorstel tot besluitvorming over de toekomst van het
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

In de gemeenschappelijke regeling van het MRE zijn taken
opgenomen voor het RHCe die voortvloeien uit artikel 30
t/m 32 van de Archiefwet. Op basis hiervan verzoekt de
Bestuurscommissie u om advies voordat het Algemeen
Bestuur een besluit neemt over de toekomst van het RHCe

Voorgesteld besluit:

1.

Kennis te nemen van de ontwerp-brief inclusief bijlagen van de
Bestuurscommissie RHCe aan het Algemeen Bestuur RHCe over de verbeterde
bedrijfsvoering en dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven (RHCe)

2.

Akkoord te gaan met de voortzetting van de taken van het RHCe op basis van de
wet- en regelgeving en de tekst van gemeenschappelijke regeling van het
openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven binnen de afgesproken financiële
kaders.
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Onderwerp
Besluitvorming toekomst Regionaal Historisch centrum Eindhoven (RHce)

Voorstel

1.

Kennis te nemen van de ontwerp-brief inclusief bijlagen van de
Bestuurscommissie RHCe aan het Algemeen Bestuur RHCe over de verbeterde
bedrijfsvoering en dienstverlening van het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven (RHCe)

2.

Akkoord te gaan met de voortzetting van de taken van het RHCe op basis van de
wet- en regelgeving en de tekst van gemeenschappelijke regeling van het
openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven binnen de afgesproken financiële
kaders.

Inleiding
Vanuit diverse gemeenten binnen de regio is er de afgelopen jaren veel kritiek geuit op
het functioneren van het RHCe. De jaarlijkse kosten liepen op terwijl men van mening
was dat de dienstverlening richting gemeenten daar ver bij achter bleef. Men had met
name kritiek op de kostbare huisvesting midden in de stad en op dure tentoonstellingen
en publieksevenementen die werden georganiseerd. Deze werden in feite betaald door
de aangesloten gemeenten terwijl die daar niet om vroegen. Het punt is dat het RHCe
een wettelijke taak heeft op het gebied van toezicht en advisering op het gemeentelijk
archief- en informatiebeheer en een gemeente niet zomaar kan uitstappen.

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur(AB) van het RHCe de uitoefening van het dagelijks

bestuur over het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie(BC). De BC heeft een
verbeterplan opgesteld en dit is eind 2077 ook ter informatie aan de gemeenten en raden aangeboden. De kritiek van de gemeenten is daarin vertaald naar
verbeterdoelstellingen. De doelstellingen van dit verbeterplan zijn :
- financiële tekorten wegwerken;
- de dienstverlening naar gemeenten sterk verbeteren;
- en tekortkomingen in kwaliteit in de organisatie opheffen.

De BC informeert met deze ontwerp-brief met bijlagen alle gemeenten en verzoekt de
gemeenten hun zienswijze kenbaar te maken voor 1 november. De ingekomen
zienswijzen worden verwerkt in de definitieve brief aan het AB. De planning is dat het
AB de brief met bijlagen in hun vergadering van 16 december bespreekt.

Beoogd resultaat
Een uitvoeringsorganisatie die met oog voor kwaliteit uitvoering geeft aan de Archiefwet
voor 20 gemeenten. Dat zien we terug in een dienstverlening die op orde is, (wettelijke)
taken die uitgevoerd worden (toezicht op archiefbeheer door gemeenten, beheer van
naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven, advisering op het gebied van
informatica en archivistiek), een operationeel e-depot, geen achterstanden en aan
burgers en instellingen (heemkundekringen, oudheidkundige verenigingen, etc.) wordt op
goede en snelle wijze diensten verleend.

Argumenten
1.7 Het RHCe heeft alle bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd.
De maatregelen die genomen zijn betreffen onder andere (o.a.):
- werkzaamheden die niet gewenst zijn door gemeenten zijn afgestoten (o.a.
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tentoonstellingen e.d. ),
- er is een reorganisatie doorgevoerd waardoor er een betere kennis en professionaliteit
is bij het RHCe: een aantal functionarissen met een toetsende taak zijn vervangen door
mensen met een publieksgerichte en dienstverlenende taak
- en er is een samenwerking op de overhead met het MRE voor de bedrijfsvoeringstaken.
De RHCe scoort nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in Nederland wat betreft
dienstverlening aan bezoekers met de huidige budgetten en taakstelling.
1.2 De maatregelen die door de BC zijn genomen hebben geleid tot verbeteringen in de
dienstverlening en er staat nu een professionele organisatie.
De BC heeft onderzocht dat gemeenten inmiddels tevreden zijn over de dienstverlening
van het RHCe. De relaties met externe organisaties zoals Heemkundekringen zijn sterk
verbeterd en er staat nu een professionele organisatie. De RHCe heeft haar e-depot
beschikbaar gesteld aan de twintig deelnemende gemeenten, niet alleen voor de digitale
bouwvergunningendossiers maar ook voor andere digitale informatie. (denk aan
gemeentelijke processen op o.a. gebied van ruimtelijke ordening, videotulen etc) Ook op
het gebied van advisering in digitale archivering is er nu sprake van kwaliteit.

7.3 Waalre heeft niet veel last gehad van de slechte dienstverleníng van het RHCe in de
afgelopen jaren.
De gemeente Waalre heeft in trajecten (o.a. digitalisering van
bouwvergunningendossiers) vanuit het RHCe (zoals vaker) haar eigen weg gekozen en
de digitalisering zelf ter hand genomen (hierbij uiteindelijk geholpen door de
verzekeringsuitkering na de brand en een gespecialiseerd bureau). Het resultaat was
dat de verzekering de totale digitalibering van alle archieven van Waalre heeft vergoed
en we de omliggende gemeenten in de regio ver voor waren en nog zijn. Van de
problemen en frustratie waar andere gemeenten in trajecten tegen aan zijn gelopen,
hebben wij in Waalre geen last gehad. RHCe heeft wat betreft hun wettelijke taken
(toezicht en controle) in Waalre nooit steken laten vallen en wij kunnen dan ook niet
zeggen dat ze wat Waalre betreft slecht hebben gepresteerd, Voor wat ze doen zijn we
tevreden.
2.1 De nieuwe Archiefwet in 2021 maakt het noodzakelijk dat we als gemeenten onze
krachten bundelen in een uitvoeringsorganisatie als het RHCe.
Het kabinet is voornemens om in 2021 een nieuwe Archiefwet van kracht te laten
worden. De inhoud daarvan ligt al nagenoeg vast en maakt het meer dan wenselijk dat
gemeenten ter uitvoering van de Archiefwet 2021 hun krachten bundelen in een
uitvoeringsorganisatie als het RHCe. We hoeven dus niet opnieuw een samenwerking
hiervoor op te zetten maar kunnen gebruik blijven maken van het RHCe.
2.2 De Metropoolregio/RHCe heeft de kennis en kunde in huis om de verplichtingen
vanuit de Archiefwet 1995 voor gemeenten goed uit te voeren.
Door de inspanningen van het DB staat er inmiddels een deskundige, betrouwbare
organisatie die de uitvoering van de Archiefwet op zich kan nemen. Dat zijn taken als
beheer van de naar het regionale archief overgebrachte gemeentelijke stukken en
toezicht op de nog bij de gemeente in beheer zijnde archiefstukken. Als kleine gemeente
hebben we niet voldoende mogelijkheden om de Archiefwet goed uit te voeren en is het
beter dat in een samenwerkingsverband onder te brengen, zoals o.a, het aantrekken van
een deskundige archivaris. Het MRE is een partner waar we ook op andere gebieden mee
samenwerken en dus een logische keuze.
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2.3 Het RHCe verleent ook diensten zoals het e-depot en advisering over informatisering
en archivistiek.
De maatschappelijk sterk vermeerderde behoefte en belangstelling om overheids- en
particuliere documentatie (tekst, foto, film, geluid) te raadplegen door internet en de
toenemende behoefte om buiten kantoorgebouwen te werken is van invloed op de
manier waarop we informatie en archieven ontsluiten. Het RHCe speelt daar op in en
gaat hun advisering aan gemeenten uitbreiden en zich verder ontwikkelen op het gebied
van digitaliseríng, informatisering en archivistiek. Omdat wij in Waalre al ver zijn met de
digitalisering is het een logische optie om aangesloten te blijven bij het RHCe. We kunnen
dan gebruik maken van hun expertise op dit gebied. Door verdere verbreding en
samenwerking met zusterinstellingen in Brabant kan de functionaliteit en
toepassingsgebieden van het e-depot verder ontwikkeld worden. Het e-depot bij het
RHCe is een van de weinige in Nederland buiten het Nationaal Archief en koploper op dit
gebied. Door de ontwikkelingen (Nieuwe Archiefwet in 2021) en ontkoppeling van de
rijks-RHC's van het Nationaal Archief heeft het rijks-RHC in Den Bosch op korte termijn
behoefte aan een e-depot. Het RHCe zou in die behoefte kunnen voldoen.
Daarnaast biedt het RHCe ook mogelijkheden om informatie te ontsluiten voor burgers
en andere instanties. Met name lokale heemkundige en oudheidkundige verenigingen
kunnen vaak hier hun informatie halen. Zowel in analoge vorm als in digitale vorm.
2.4 De bedrijfsvoering blijft net als nu al het geval is ondergebracht bij het MRE.
Sinds 2077 is de samenwerking tussen het RHCe en het MRE effectiever geworden over
verschillende functionaliteiten. We denken dan aan de facilitaire voorzieningen, de
financiële ondersteuning, maar ook aan personele zaken. Beide organisaties hebben baat
bij deze manier van werken en dat heeft ook voor de aangesloten gemeenten voordeel.
Dat betekent ook dat de RHCe kan blijven opereren binnen de huidige vastgestelde
begroting en meerjarencijfers. Middels de (jaarlijkse) Uitvoeringsprogramma's kunnen de
gemeenten grip houden op de taken en kosten.

Kanttekeningen
Geen

Kosten en dekking
Geen extra kosten, valt binnen de reguliere kosten zoals opgenomen in de begroting en
meerjarencijfers. Voor 2O2L wordt enkel een indexering van 2,680/o (Voor 2020 was dat
3,22o/o) conform de beleidsnotitie kaders P&C documenten doorgevoerd bij het RHCe. U
heeft hiermee ingestemd in een eerder besluit over de begroting voor 2021 van het MRE
Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing
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Communicatie
Geen extra communicatie
Kernboodschap
Het college van de gemeente Waalre stelt aan de gemeenteraad voor deel te
blijven nemen in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven voor de
uitvoering van de Archiefwet.

Vervolgprocedure en planning
U wordt gevraagd te reageren voor 1 november. We informeren de Bestuurscommissie
van uw besluit na bespreking van dit voorstel op 15 september.
Bijlagen onderdeel van het voorstel
-Brief van het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven met
bijlagen
-Brief uitstel termijn

Bijlagen ter informatie
Geen
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