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AGENDAPUNT 10

Aan het Algemeen Bestuur,
Bijgaand bieden wij u dezelfde stukken aan als die welke ter consultatie zijn aangeboden aan de
gemeenteraden van de 20 in het RHCe participerende gemeenten.
Deze consultatie heeft geleid tot reacties van elk der gemeenten.
Samenvattend: 17 gemeenten stemmen in met de voorstellen van BC resp. DB aan het AB, terwijl 3
gemeenten een ander standpunt innemen.
1 gemeente wenst het minimum-scenario uitgevoerd te zien, 1 gemeente acht de voorstellen te onrijp
voor besluitvorming, en 1 gemeente meent dat er geen toekomstvisie is geboden.
Terugblik
In 2017 werd door de BC RHCe geconstateerd dat het RHCe met verschillende problemen te kampen
had, waaronder financiële tekorten, onvoldoende dienstverlening aan gemeenten, en tekortkomingen
in de organisatie. Daarom heeft de BC, met instemming van het DB MRE, eind 2017 besloten een
verbetertraject voor te stellen, waarover het AB op 13 december 2017 desgevraagd eveneens positief
heeft geoordeeld.
De maatregelen die door de BC zijn genomen hebben geleid tot verbeteringen. De BC RHCe heeft
diverse besluiten genomen rond het RHCe. De BC heeft de directeur RHCe verzocht verschillende
scenario’s op te stellen ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming.
Daaronder 1. Minimale taakvervulling RHCe, 2. Taakvervulling RHCe inclusief verdergaande
advisering aan gemeenten en inzet en benutting van bijv. e-depot, alles binnen de begroting en de
meerjarencijfers, 3. Uitgebreide taakvervulling van het RHCe, incl. vroegere activiteiten, waartoe extra
financiële middelen benodigd zouden zijn. Variant 1 kent een lager benodigd begrotingsniveau, maar
zou strijdigheid opleveren met wat wet- en regelgeving van gemeenten vragen, zou ook
maatschappelijk tot onrust leiden, en tot een te sterke afwijking van wat elders in Nederland
gebruikelijk is bij archiefinstellingen. Variant 3 vergt aanzienlijk meer middelen, niet acceptabel.
Gegeven deze varianten, en ook vanwege de noodzaak niet meer middelen aan het RHCe ter
beschikking te stellen, heeft de BC besloten tot uitvoering van scenario 2 (zie bijlage 3 van de
bijgaande brief van de BC aan het AB).
De Bestuurscommissie RHCe heeft in haar vergadering van 11 juni 2020 besloten om door tussenkomst
van het DB het AB te verzoeken de door de BC genomen besluiten over de toekomst van het RHCe
over te nemen. Dat verzoek is opgenomen in bijgaande brief (bijlage 1). In de brief wordt het AB
verzocht eensluidend als de BC te besluiten, namelijk om, binnen de vastgestelde begroting en
meerjarencijfers:
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•
•
•
•

De taken van het RHCe, zoals die uit wet- en regelgeving en uit de tekst van de
gemeenschappelijke regeling voortvloeien, onverkort voort te zetten,
De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen van het RHCe te continueren,
De advisering aan gemeenten te intensiveren (met name informatica en archivistiek),
Met zusterinstelling(en) samen te werken ten voordele van dienstverlening aan gemeenten,
instellingen en burgers (o.m. functionaliteit en toepassingsgebieden van het e-depot).

Eindhoven, 7 december 2020
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,

de secretaris,

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel. mevrouw drs. J. Wiggers.
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 7 december 2020;
BESLUIT
Binnen de vastgestelde begroting en meerjarencijfers, om:
De taken van het RHCe, zoals die uit wet- en regelgeving en uit de tekst van de
gemeenschappelijke regeling voortvloeien, onverkort voort te zetten,
De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen van het RHCe te
continueren,
De advisering aan gemeenten te intensiveren (met name informatica en archivistiek),
Met zusterinstelling(en) samen te werken ten voordele van dienstverlening aan
gemeenten, instellingen en burgers (o.m. functionaliteit en toepassingsgebieden van het
e-depot).
Eindhoven, 16 december 2020
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

