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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Jaarverslag 2019, Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021 van het Brabants Historisch
Informatiecentrum (BHIC)
Aanleiding
Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC heeft de Jaarrekening
2019, het Jaarverslag 2019 en de Ontwerpbegroting 2021 opgesteld en wil deze stukken
vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en de waterschappen in
de gelegenheid hun zienswijze over de Ontwerpbegroting kenbaar te maken.
De gemeenteraad heeft geen reden gehad om eerder een zienswijze in te dienen op de
Kadernota 2021. De daaruit voortvloeiende Ontwerpbegroting 2021 geeft daarom ook geen
aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.
Kernboodschap
Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019 van het BHIC. Geen op- of
aanmerkingen te maken op de Ontwerpbegroting 2021 van het BHIC.
Communicatie
BHIC informeren dat er geen gebruik wordt gemaakt om een zienswijze in te dienen over de
Ontwerpbegroting 2021.
Participatie
Nvt
Duurzaamheid
Nu het BHIC het onderhoud van de Citadel in eigen beheer heeft gekregen, zal duurzaamheid
zeker een onderdeel hiervan uit gaan maken.

Effect Corona-tijd
In november 2018 is het BHIC gestart met de service “Scannen op verzoek”. Het is deze service
die in deze corona-tijd van enorme waarde is gebleken, omdat deze vorm van (digitale)
dienstverlening door kan gaan.
De fysieke studiezaal is medio maart wel gesloten, maar gaat binnenkort voor urgente gevallen
weer beperkt “open” met de service “bezoek op afspraak”. Hierbij worden de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen en werkwijze en protocol worden zo opgesteld dat dit ook voor
langere tijd uitvoerbaar is.
Ook onze deelnemers maken gebruik van de service “Scannen op verzoek” en gesteld kan
worden dat ook al mag de crisis langer duren, dit waarschijnlijk geen nadelig effect zal hebben op
de dienstverlening van het BHIC.
Ontwikkeling E-depot
In haar archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’
zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale
bestanden.
Er is berekend dat tot 2037 het papieren archief zal groeien, omdat overheden vanaf 2017 digitaal
moeten werken.
De archieffunctie, van het BHIC zal ook gelden voor het overgedragen digitale archief dat
“eeuwig” bewaard moet blijven.
Het realiseren van de ambities van het BHIC wordt in deze begroting met eigen middelen
gefinancierd.
Eén van de ambities betreft een uitbreiding van de wettelijke taak (realisatie E-depot) en deze
wordt voorlopig gefinancierd met voordeel dat behaald wordt met het Huisvestingsbudget.
Verhoging van de bijdrage van de deelnemers voor het realiseren van het E-depot is voor de
komende jaren (de aanloopfase) dan ook nog niet aan de orde.
BHIC heeft het huidige e-depot geschikt gemaakt voor de opname van gedigitaliseerde
enkelvoudige bestanden zoals bouwvergunningen waarbij de kosten op basis van zeer
bescheiden offertes (er is immers ook sprake van leergeld voor het BHIC) in rekening worden
gebracht bij de betrokkenen.
Wanneer er sprake is van een volledig werkend e-depot zal hiervoor, naar verwachting € 1,10 per
inwoner, betaald moeten worden, het valt immers onder de wettelijke taken. Het bedrag van €
1,10 is het meest recent genoemde bedrag, waarbij naast andere RHC’s ook het Nationaal
Archief is betrokken.
Het BHIC is dus voorzichtig met het in rekening brengen van een bedrag.
De onderbouwing van de kosten van het E-depot zal de komende jaren op basis van
ervaringscijfers helder worden. De bestemmingsreserve E-depot wordt nu gebruikt voor de kosten
van de ontwikkeling van een E-depot voor de deelnemers van het BHIC.
Financiën
De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2021 per inwoner
bedraagt € 3,82. Dit resulteert in een bedrag voor Meierijstad van € 295.100,-- in 2021.
Eerder is de kadernota 2021 aangeboden. Ten opzichte van de kadernota 2021 is de bijdrage
toegenomen met € 1.300 structureel per jaar.
Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2021 van € 1.300 bij te ramen bij het opstellen
van de begroting 2021, ten laste van de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen.
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Planning
Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst

Bijlage(n)
1.
Ontwerpbegroting 2021 BHIC
2.
Jaarverslag 2019 BHIC
3.
Jaarrekening 2019 BHIC
Ter inzage documenten

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,
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