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Voorstel benoemen leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 19 oktober 2022 

AGENDAPUNT 7 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Op 16 maart 2022 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor het Algemeen Bestuur 

breekt, zoals voor de gemeenteraad een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw 

Algemeen Bestuur is geïnstalleerd en het Dagelijks Bestuur opnieuw is benoemd. 

Daarnaast zullen een aantal andere benoemingen plaats moeten vinden. 

 

Benoeming leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) 

Het Algemeen Bestuur heeft een bestuurscommissie ingesteld voor het behartigen van de belangen van  

de gemeenten op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.  

  

De bestuurscommissie is belast met de uitvoering van de taken, die aan het RHCe zijn opgedragen.  

Het betreft onder meer de volgende werkzaamheden:     

a. Het initiëren en stimuleren van, en participeren in, initiatieven op het gebied van cultuurhistorie en 

 erfgoedbeheer.  

b. De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten in de Gemeenschappelijke  

Regeling MRE, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel, die krachtens de Archiefwet naar 

de archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht, onder beheer van het RHCe.   

c. Het toezicht op de zorg van niet-overgebrachte archiefbescheiden (informatiebeheer) van de  

 gemeenten genoemd onder b.  

d. Het adviseren van deze gemeenten op het gebied van de zorg van niet-overgebrachte 

 archiefbescheiden van de gemeenten genoemd onder b.   

  

De bestuurscommissie bestaat uit de voorzitter en zes leden. Elk lid heeft een plaatsvervanger.  

Het Algemeen Bestuur benoemt de leden op voordracht van de raden. De bestuurlijke 

vertegenwoordigers worden gekozen uit de volgende clusters van gemeenten:   

a. A2-gemeenten    

b. Peelgemeenten   

c. Kempengemeenten   

d. Gemeente Eindhoven   

e. Gemeente Helmond   

f. Randgemeenten  

De voorzitter is afkomstig uit het Dagelijks Bestuur.    

 

Wij hebben de deelnemende gemeenten schriftelijk gevraagd een lid en plaatsvervangend lid voor de 

genoemde clusters voor te dragen.  
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Ontvangen zijn de volgende voordrachten:  

 

a) A2-gemeenten - Jan de Bruijn   (lid) 

     …………………………………..  (plaatsvervangend lid) 

 

b) Peelgemeenten - ………………………………….. (lid)  

   …………………………………..  (plaatsvervangend lid)      

 

c) Kempengemeenten - Remco Bosma   (lid) 

   León Kox   (plaatsvervangend lid)     

 

d) Gemeente Eindhoven - Mieke Verhees   (lid) 

   Maes van Lanschot  (plaatsvervangend lid)    

   

e) Gemeente Helmond - Marita van Lierop  (lid)  

   Martijn de Kort   (plaatsvervangend lid)  

 

f) Randgemeenten - Jan Boersma    (lid) 

     Kees Vortman    (plaatsvervangend lid) 

 

Voorgesteld wordt de leden en plaatsvervangende leden van de Bestuurscommissie RHCe op basis van  

de voordrachten te benoemen.  

 

Eindhoven, 26 september 2022 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gehoord de voordrachten van de deelnemende gemeenten;  

 

B E S L U I T  

 

Als leden en plaatsvervangende leden van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum 

Eindhoven te benoemen:  

 

a) A2-gemeenten - Jan de Bruijn   (lid) 

     …………………………………..  (plaatsvervangend lid) 

 

b) Peelgemeenten - ………………………………….. (lid)  

   …………………………………..  (plaatsvervangend lid)      

 

c) Kempengemeenten - Remco Bosma   (lid) 

   León Kox   (plaatsvervangend lid)     

 

d) Gemeente Eindhoven - Mieke Verhees   (lid) 

   Maes van Lanschot  (plaatsvervangend lid)    

   

e) Gemeente Helmond - Marita van Lierop  (lid)  

   Martijn de Kort   (plaatsvervangend lid)  

 

f) Randgemeenten - Jan Boersma   (lid) 

    Kees Vortman    (plaatsvervangend lid) 

 

 

Eindhoven, 19 oktober 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


