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Adviesnota raad

Vaststellen zienswijze over de toekomst van het RHCe
Beslispunten
1. A. Een zienswijze in te dienen op de brief van de bestuurscommissie van het
RHCe over de toekomst van het RHCe
B. De conceptbrief hierover aan de bestuurscommissie vast te stellen
Inleiding
De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven kent 2 diensten. Namelijk
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) en MRE. Het RHCe geeft voor 20
gemeenten uitvoering aan een deel van de wettelijke taken op het gebied van archief.
Binnen de dienst MRE wordt met 21 gemeenten samengewerkt op de thema’s
Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.
De uitoefening van het dagelijks bestuur over het RHCe is door het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling gedelegeerd aan de bestuurscommissie RHCe.
In 2017 is de regionale samenwerking van de MRE uitvoerig geëvalueerd. Uit deze
evaluatie is een Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voortgekomen. In dit akkoord is
aangegeven dat in 2020 meer duidelijkheid wordt verwacht over de toekomstige
verhoudingen van de MRE tot het RHCe. Verder is met andere gelegenheden
aangegeven dat in 2020 besluitvorming komt over de toekomst van het RHCe. Over
de toekomst van het RHCe legt de bestuurscommissie een voorstel voor aan het
algemeen bestuur. De bestuurscommissie vraagt de raden om een zienswijze op het
voorstel.
We stellen voor om als raad van Veldhoven aan te geven dat we waarderen dat de
mening van de raden bij de besluitvorming wordt betrokken. Inhoudelijk stellen we
voor om een andere voorkeur uit te spreken over het uitvoeringsniveau dan de
bestuurscommissie. Veldhoven kiest voor de minimale niveau voor het RHCe.
Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke eisen van de archiefwet tegen een verantwoord
kostenniveau.
Argumenten
1.1

De raad sterken in de kaderstellende rol
Het geven van een zienswijze past bij de kaderstellende rol van de raad. In de
zienswijze op het samenwerkingsakkoord (februari 2019) heeft de raad het
belang van de rol van de gemeenteraden in de samenwerking benadrukt. Dan
past het om er in deze zienswijze een positieve opmerking over te maken.

1.2

Voor Veldhoven voldoet het minimale uitvoeringsniveau
In bijlage 4 zijn 3 modellen van uitvoeringsniveau aangegeven. Voor Veldhoven
voldoet model 1, het minimale uitvoeringsniveau. Met dit niveau is geborgd dat
het archiefbeheer en het toezicht daarop voldoet aan de wettelijke eisen.

1.3

Het minimale niveau sluit aan op de zienswijze op de begroting 2021
Eerder dit jaar heeft de raad een zienswijze gegeven op de begroting 2021 van
de MRE. In deze zienswijze is de MRE verzocht om de begroting voor het RHCe
substantieel te verlagen. Dan past het om nu te kiezen voor het minimale
niveau van het RHCe zodat de begroting voor het RHCe (en daarmee de
inwonerbijdrage) kan worden verlaagd.
De bestuurscommissie stelt voor om de begroting (en de inwonerbijdrage) voor
het RHCe op het huidige niveau te handhaven.

1.4

Mogelijke veranderingen in de toekomst voor inbedding RHCe
In het evaluatierapport van Berenschot over de regionale samenwerking binnen
de Metropoolregio is in 2017 geconstateerd dat het RHCe ‘een vreemde eend in
de bijt is’, destijds is de term ‘relict’ gebruikt.
De bestuurscommissie geeft in haar advies aan dat de bestuurlijke inbedding
van het RHCe de komende periode mogelijk ter discussie komt te staan. En dat
met zusterinstellingen diepgaand wordt samengewerkt. Hoewel hierover nu nog
geen concreet beeld is, kan het verstandig zijn om nu te kiezen voor een ‘lean
and mean’ RHCe om in de toekomst mogelijke integratie- en frictiekosten te
beperken.

Kanttekeningen en risico’s
1.1

Model waar we voor kiezen is niet volledig uitgewerkt
In de mogelijke uitvoeringsniveaus heeft de bestuurscommissie het model van
het minimale uitvoeringsniveau beperkt uitgewerkt. Zo zijn de financiële
consequenties niet aangegeven. Toch kiezen wij hiervoor omdat dit aansluit bij
onze behoeften en de zienswijze die is gegeven op de begroting 2021.

Financiën
Aan dit besluit zijn nu geen financiële consequenties verbonden. Of en met hoeveel de
begroting voor RHCe gaat wijzigen is afhankelijk van besluitvorming in het algemeen
bestuur.
Communicatie en samenspraak
Over het inbrengen van de zienswijze stellen we voor om niet actief extern te
communiceren. Eventuele communicatie na besluitvorming door de bestuurscommissie
ligt daar.
Uitvoering / planning
De bestuurscommissie vraagt om vóór 1 september de zienswijze aan te leveren.
Kijkend naar het vergaderschema van de raad, is dit niet mogelijk. Overigens is dit bij
andere gemeenten ook zo. We hebben dit al aan de bestuurscommissie medegedeeld.
Bijlagen
Raadsbesluit 20.057
Brief aan de bestuurscommissie van het RHCe
Aanbiedingsbrief van de bestuurscommissie
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Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4
5

Ontwerpbrief van de bestuurscommissie aan het algemeen bestuur
RHCe-programma Werk & Uitvoering 2020
Specifieke punten gemeenten/RHCe
Formatie en bezetting
Analyse en wenselijke ontwikkelingen RHCe

Brief van Dagelijks Bestuur MRE over toekomst RHCe
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de
raadsstukken te wijzigen.
Twee vragen van Senioren Veldhoven worden als technische vragen schriftelijk
beantwoord voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering van 22 september
2020:
1. Waarom heeft de gemeente in 2020 zoveel meer betaald dan in 2019?
2. Het Rijk betaalt enkel voor geleverde diensten. Is die systematiek ook mogelijk
voor de gemeente?
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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