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Geachte mevrouw/mijnheer.

Sinds 2006 voert Rijckheyt, een drietal wettelijke taken op het gebied van de
Archiefwet uit voor de gemeente Voerendaal. Het betreft het wettelijke toezicht op het
niet-overgebrachte archief alsmede het beheer en de beschikbaarstelling van
overgebrachte archiefbescheiden. Deze taken worden uitgevoerd op basis van een
dienstverleningsovereenkomst (DVO).
In 2020 is Rijckheyt toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Historisch
Centrum Limburg (HCL). De contracten van de deelnemers van Rijckheyt (waaronder
Voerendaal) zijn voor een periode van 3 jaar overgenomen door HCL
Voor afloop van deze periode zal de gemeente Voerendaal een keuze moeten maken
tussen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling HCL of het afsluiten van een
DVO
Aan toetreding zitten bepaalde inhoudelijke en financiële voordelen ten opzichte van
een DVO. In verband met de beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet en
met name de daarmee gepaard gaande uittreding van het ministerie van OCW uit de
GR HCL, is de eerste mogelijke toetredingsdatum 1 januari 2024 Het bestaand
contract worden dan ook met 1 jaar verlengd.
Het tijdpad ziet er als volgt uit:
1. Verzoeken tot onderhandeling over toetreding (uiterlijk 30 oktober 2022)
De huidige contracten worden onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd tot 1
januari 2024.
2 Overleg en onderzoeksfase (november 2022 - juni 2023)
Ontwerp tekst gemeenschappelijke regeling, bepalen stemverhoudingen en
bestuurlijke vertegenwoordiging
Onderzoek naar omvang in te brengen collecties/bepalen omvang lupsum
bijdrage
Inhoudelijk en financieel voorstel tot toetreding.
3. Bestuurlijke besluitvorming (juli 2023 - december 2023)
Colleges doen raad voorstel tot toetreding HCL (september - oktober 2023)
Definitieve besluitvorming college (november-december 2023
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Start nieuwe gemeenschappelijke regeling HCL - 1 januari 2024.

In de onderzoeksfase zullen ook de voor- en nadelen van het toetreden of het afsluiten van een nieuw DVO
worden uitgewerkt
Het college zal, indien van toepassing, een formeel verzoek tof onderhandeling over toetreding indienen bij
het Historisch Centrum Limburg en uw raad gedurende het traject nader informeren. Conform de wet dient het
college, vóór de definitieve besluitvorming door het college over toetreding tot de gemeenschappelijke
regeling, de raad vragen om toestemming te verlenen
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