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Beste dames/heren,
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) voert in opdracht van gemeenten wettelijke taken
uit op het gebied van archiefzorg, cultuurbeheer en erfgoed. Het is een dienstonderdeel van de
Metropool regio Eindhoven. Onze gemeente maakt daar, naast 19 andere gemeenten, deel van uit (de
gemeente Gemert-Bakel neemt niet in het RHCe deel).
Begin 2018 is geconstateerd dat er sprake was van gebrek aan communicatie, zowel intern als tussen
gemeenten en het RHCe. Daarnaast bleek de dienstverlening inadequaat, waren er exploitatietekorten en
was er te weinig focus op de uitvoering van wettelijke taken. Het was verder niet mogelijk om digitale
archieven over te brengen en er was onduidelijkheid over diensten en producten en de kosten en
opbrengsten daarvan. Ook was er een gebrek aan efficiëntie en effectiviteit. Externe onderzoekers hadden
harde conclusies: er heerste een eilandencultuur, dienstverlening was een onbekend begrip en de
organisatie was verwaarloosd.
De Bestuurscommissie van het RHCe heeft de conclusies van het onderzoek vertaald in krachtige
ingrepen. Nu, ruim een jaar later, blijkt dat deze ingrepen de gewenste effecten hebben gebracht.
De belangrijkste verbeterpunten zijn: wettelijke taken worden uitgevoerd, gemeenten hebben weer
vertrouwen, de dienstverlening aan gemeenten is op peil, het ziekteverzuim is van ca. 12 % naar 0,5 %
gegaan en er zijn geen achterstanden meer.
Bovendien kunnen inmiddels digitale archieven worden overgebracht, zijn structurele
communicatiekanalen ingericht en er is een gezonde financiële situatie. Onderzoekers en leden van bijv.
heemkundekringen en andere historische verenigingen krijgen de passende dienstverlening. Ook is sprake
van adequate dienstverlening aan burgers en instellingen (raadpleegmogelijkheden archieven, bezoeken
bezoekersruimte, etc.).
Deze goede resultaten komen uit diverse rapportages en metingen die zijn uitgevoerd bij de twintig in het
RHCe deelnemende gemeenten. Het proces is niet eenvoudig geweest. De Bestuurscommissie van het
RHCe heeft veel tijd en energie gestoken in de verbeteringen die tot dit resultaat hebben geleid. Er zijn
bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten geweest voor bestuurders en ambtenaren en voor relevante
belanghebbenden als heemkundekringen en andere historische verenigingen.
De Bestuurscommissie heeft daarom op 1 maart 2019 besloten om de komende jaren de uitvoeringstaken
van de twintig deelnemende gemeenten te blijven opdragen aan het RHCe. Ook heeft het bestuur
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besloten de ontwikkeling van de organisatie onverkort door te zetten. Op basis van de huidige inzichten
zal van de gemeenten de komende jaren geen grotere dekkingsbijdrage voor de kosten van het RHCe
verlangd worden. De in het hierbij meegezonden RHCe-programma 2020 opgenomen cijfers stroken met
die in de ontwerpbegroting 2020 en met de meerjarencijfers.
Vanwege het voornemen om de Metropool regio Eindhoven en het RHCe bestuurlijk te ontvlechten, heeft
het bestuur verzocht onderzoek te gaan doen of enige vorm van samenwerking (of samengaan) met
vergelijkbare instellingen wenselijk is. Andere redenen daarvoor zijn om op langere termijn
kostenefficiënt te kunnen functioneren en maximaal gebruik te maken van innovaties op het gebied van
informatisering. Indien daar besluitvorming over volgt zal die tijdig bekend worden gemaakt.
Voor nu is van belang dat de dienstverlening aan gemeenten, burgers en bijvoorbeeld heemkundekringen
en andere historische verenigingen gewaarborgd is. Dat betekent digitale raadplegingsmogelijkheden
24/7, en tijdens de openingstijden fysieke raadplegingsmogelijkheden in de bezoekersruimte van het
RHCe (gevestigd nabij het NS-station in Eindhoven).
Nadere informatie over het RHCe treft u als bijlage aan:
RHCe-Programma 2020, door de Bestuurscommissie RHCe vastgesteld op 1 maart 2019, incl. bijlage.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester.
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