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Geachte gemeenteraad,

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is een van de twee diensten van het
openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven, naast de dienst MRE. Ter wille van 20 gemeenten
in de regio Zuidoost-Brabant geeft het RHCe uítvoering aan een deel van door de Archiefwet
l-995 aan die gemeenten opgedragen taken.
Dat betreft onder meer toezicht op het archiefbeheer van gemeenten, beheer van naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte archieven, en advisering op o.m. het gebied van informatica
en archivistiek.

ln2OI7 werd door onze Bestuurscommissie RHCe (BC) geconstateerd dat het RHCe met
verschíllende problemen te kampen had, waaronder financiële tekorten, onvoldoende
dienstverlening aan gemeenten, en tekortkomingen in de organisatie. Mede aan de hand van een
desgevraagd extern advies heeft de BC met instemming van het DB MRE eind 2017 besloten een
verbetertraject in te richten, waarover het AB op 1-3 december 2017 desgevraagd eveneens
positief heeft geoordeeld, en waarna een raadsinformatiebrief aan uw gemeenteraden is
gezonden.
ln vervolg op de genoemde raadsinformatiebrief wil de BC thans zowel de raden als ook het AB

nader informeren over de inmiddels bereikte situatie bij het RHCe.
Die situatie is zoals anno 2020verwacht magworden van een uitvoeringsorganisatievan 20
gemeenten. De dienstverlening is op orde, (wettelijke) taken worden uitgevoerd, er is sinds 201-B
een operationeel e-depot, er zijn geen achterstanden, en aan burgers en instellingen
(heemkundekringen, oudheidkundige verenigingen etc.)wordt op adequate wijze diensten
verleend.

Voor bijvoorbeeld vertegenwoordigers van dit soort instellingen, waarvan wij het belangrijk
vinden dat met hen goede contacten worden onderhouden, zijn de afgelopen jaren meermalen
informatiebijeenkomsten georganÍseerd. Het is ons voornemen om ook dit jaar weer zo'n
doorgaans goed bezochte en interessante bijeenkomst te organiseren, mits de Covid-1-9 crisis dat
niet in de weg staat.
Voor meer informatie ten aanzien van het RHCe en nadere details en uitwerkingen verwijzen wij
u naar de bijgevoegde ontwerp-brief incl. bijlagen van onze BC aan het Algemeen Bestuur.
Vanwege het belang van het onderwerp achten wij het gewenst om voorafgaande aan
verzending van de brief aan het AB uw visie daarop te vernemen.
Daarom verzoeken wij uw gemeenteraad om voor 1- september 2020 uw zienswijze kenbaar te
maken ten aanzien van de ontwerp-brief van de BC RHCe aan het AB MRE.

Uw reactie wordt betrokken bij de definitieve tekst van de brief. Het voornemen is dat die
eventueelsamen met de bijlagen wordt behandeld in hetAlgemeen Bestuurvan 20 september
2020.
Met vriendelijke groet,
Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

F.L.J. van der Meijden
Voorzitter
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