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Nieuwsbrief voor de leden van colleges, raden en besturen, en de medewerkers van onze 

partners; gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

Als RHCe zorgen wij ervoor dat gemeenten, instellingen en burgers de 

gemeentelijke en particuliere archieven en collecties kunnen 

raadplegen. Dat kan analoog (papier) maar in toenemende mate ook 

digitaal, op elk moment op elke plek. RHCe brengt informatie naar de 

toekomst.                      - 15 juli 2021 -  

 

 

RHCe weer op volle bezetting 

In augustus en september krijgen we er een heel stel nieuwe mensen als 

collega’s bij. Daarmee zijn we weer op volle sterkte nadat we vanaf 2018 

vacatures niet of door inhuur hebben ingevuld. Zoals gebruikelijk ontstonden 

vacatures doordat mensen met pensioen gingen, anderen verlieten de 

organisatie voor een andere baan. Met behulp van inhuurkrachten zijn de 
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lege plaatsen tot op heden deels opgevangen, terwijl achter de schermen 

toekomstplannen met de bijbehorende bezetting steeds meer vorm kregen.  

Met de besluiten in het Algemeen Bestuur in december 2020 en met de 

vaststelling van het RHCe-Programma 2021-2022 dit voorjaar kregen we 

groen licht: RHCe gaat op volle stoom verder! 

In juni startte een uitgekiende wervingsactie die bijzonder succesvol is 

geweest. We hebben in een campagne het RHCe van de toekomst sterk 

neergezet. Daarbij werd gewerkt met print, social media en een 

wervingsbureau dat gespecialiseerd is in overheidspersoneel. We zijn 

verheugd dat we daarmee de juiste personen aan hebben kunnen trekken. 

Zij nemen nieuwe energie, kennis en een frisse blik op het RHCe mee. We 

stellen ze binnenkort graag nader voor.  

Slechts één vacature staat nog open, deze brengen we dan ook graag nog 

onder de aandacht de vacature adviseur informatiebeheer gemeenten.  

 

Raadpleegbaarheid en AVG 

Bij het thema Raadpleegbaarheid & AVG neemt RHCe het voortouw om 

gemeenten te informeren over de mate van raadpleegbaarheid van 

informatie, gegeven de noodzaak de AVG toe te passen. Dat betreft niet 

alleen de AVG, maar ook overige wet- en regelgeving, zoals de Auteurswet 

en veiligheidsaspecten-regelgeving. De mate van raadpleegbaarheid loopt 

vanaf minimaal (slechts raadpleegbaarheid voor ambtenaren van de 

desbetreffende gemeente ten aanzien van bijvoorbeeld gegevens burgerlijke 

stand) tot aan maximaal (geheel openbaar op internet, gelijk aan publicatie). 

Bepalend daarbij is bijvoorbeeld de aard van de informatie, de positie van 

waaruit de raadpleger wil raadplegen en de omvang van gevoelige 
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informatie in de te raadplegen documenten. 

Gemeenten willen doorgaans maximaal raadpleegbaar stellen, want dan kan 

informatie in het RHCe e-depot, door wie/waar/wanneer dan ook worden 

ingezien, gedeeld of gekopieerd. Als maximale raadpleegbaarheid wenselijk 

is, ook ten aanzien van informatie die bijvoorbeeld persoonsgegevens bevat, 

is de oplossing dat een raadpleegkopie gemaakt wordt, die bij 

openbaarmaking geen strijd met bijv. de AVG oplevert. Dat kan met 

bijvoorbeeld anonimiseringstechnieken. RHCe onderzoekt welke 

mogelijkheden er zijn om dit gecentraliseerd te doen (voorafgaand aan 

overbrenging), zo gaan we de opties na die op dit moment beschikbaar zijn 

voor anonimiseren van informatie.  

 

Werkgroep Informatisering van start 

Op dinsdag 29 juni vond de startbijeenkomst van de werkgroep 

Informatisering plaats. De deelnemers, medewerkers van de gemeenten 

Laarbeek, Helmond, Eindhoven, Someren, Eersel, Best, de A2-

samenwerking, en van het RHCe, hebben in een interactieve sessie de 

doelen van de werkgroep bepaald. 

Twee vragen stonden centraal: wat zijn de grootste uitdagingen van de 

gemeenten met betrekking tot informatisering en waar is meerwaarde te 



 

behalen door samen te werken? Hieruit zijn twee voorlopige prioriteiten 

gekomen: 

 

1. Het opstellen van een gezamenlijk kader voor doorontwikkeling en 

architectuur 

2. Uitwerken van praktische vertalingen van de technische en andere 

standaarden voor de gemeenten. Denk hierbij aan standaarden voor  

•    Gebruik MDTO 

•    Handboek Substitutie 

•    Anonimiseren 

•    Invoering kwaliteitssysteem 

•    Normdocument overbrenging 

 

Dit wordt uitgewerkt tot een concreet doel van de werkgroep, zodat we na de 

zomervakantie direct aan de slag kunnen.  

 

E-depot en > 

> Overbrenging  

Op 3 juli vond de formele overbrenging plaats van gedigitaliseerde 

bouwvergunningen van de gemeente Eindhoven, periode 1937-1946. Eerder 

vond al de overbrenging plaats van die van 1936. Inmiddels wordt gewerkt 

aan de overbrenging van het volgende blok, periode 1947-1952. 



 

  

> Nieuwe versie normdocument digitale overbrenging 

Na de zomer publiceren we een nieuwe versie van het normdocument 

digitale overbrenging. De aanpassingen hebben als doel om het proces van 

overbrenging te verbeteren en daar waar mogelijk te vereenvoudigen. Met 

dank aan de gemeenten die feedback hebben gegeven op de huidige versie. 

  

> Pilot Videotulen 

Met enkele gemeenten wordt nagegaan hoe digitale videotulen 

ondergebracht kunnen worden in het e-depot. Met deze pilot onderzoeken 

we welke technieken (controle)stappen nodig zijn voor het archiveren van 

videotulen. Hierbij wordt gekeken naar informatieobjecten uit een 

raadsvergadering en een commissievergadering. Met die informatie verrijken 

we het normdocument. De pilot loopt van juli tot en met september 2021. 

Mochten gemeenten geïnteresseerd zijn om deel te nemen, we horen het 

graag! 

   

> Pilot Ruimtelijke plannen 

Net als bij Videotulen willen we leren van het overbrengen van digitale 

ruimtelijke plannen. Wat is nodig bij overbrenging? Waar lopen we 

tegenaan? Wat kan beter of makkelijker? Zomaar een paar vragen die aan 

bod komen. Ook deze pilot pakken we op in samenwerking met gemeenten. 

We zijn nog op zoek naar deelnemers. Mochten gemeenten interesse 

hebben, we horen het graag. Beoogde planning is te starten na de zomer.  

 



 

Bijeenkomsten 

Om de onderlinge communicatie verder te optimaliseren gaat RHCe 

voortaan elk kwartaal bijeenkomsten, voorzien van een of meer thema’s 

organiseren voor gemeentelijk medewerkers DIV/IDV en Cultuur digitaal en 

fysiek op ons kantoor in Eindhoven. Niet alleen medewerkers van 

gemeenten zijn uitgenodigd, ook die van de in Zuidoost-Brabant werkzame 

openbaar lichamen zijn welkom! 

Naast deze bijeenkomsten blijven natuurlijk de bijeenkomsten voor 

erfgoedpartners en anderen op het gebied van regionaal erfgoed en 

cultuurhistorie bestaan, en die voor leden van colleges, besturen en raden, 

en die voor overige gemeentelijk ambtenaren. 

  

Woensdag 7 juli vond voor de eerste maal in 2021 zo’n bijeenkomst plaats 

bij het RHCe, met een grote opkomst! 

Doel van deze eerste bijeenkomst was om de aanwezigen te informeren 

over de stand van zaken met betrekking tot een reeks ontwikkelingen, en om 

vragen te beantwoorden. Enkele vakinhoudelijke onderwerpen passeerden: 

het e-depot met zijn vele mogelijkheden, de AVG, de cijfers achter het 

RHCe-programma 2021-2022, en het overzicht van taken en van diensten 

en producten. De tijdens de bijeenkomst getoonde presentatie is hier te 

bekijken. 

  

De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 september om14.00 

uur. We vinden het fijn van tevoren te weten wie aanwezig is. Meld je 

daarom van tevoren aan op relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl  Ook vragen, 

verzoeken, en suggesties die bijdragen aan een prettige en informatieve 

bijeenkomst ontvangen we graag.  

Meer informatiebijeenkomsten! 

Donderdag 18 november: voor college- en raadsleden 

Woensdag 1 december: voor erfgoedpartners als heemkundige verenigingen, 
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musea, vrijwilligers en onderzoekers. Uitnodigingen en nadere informatie 

hiervoor worden nog verzonden. 

Dit najaar, datum nog vast te stellen; AVG in relatie tot de Archiefwet.   

 

 

Inventarisatie behoefte informatiebijeenkomsten 

Tijdens de bijeenkomst van vorige week verzocht een van de deelnemers om 

informatie over het thema kwaliteitssystemen, en wat RHCe eventueel aan 

kan bieden. We gaan na of de behoefte aan meer informatie over dit 

onderwerp ook bij andere gemeenten bestaat. Bij voldoende belangstelling 

(meer dan 10 gemeenten) pakt RHCe het thema op.  

 

 

Covid-maatregelen 

Het RHCe blijft de situatie rond Covid-19 nauwkeurig volgen en houdt zich 

aan de maatregelen en adviezen. Wanneer de situatie daarom vraagt worden 

alle geagendeerde bijeenkomsten omgezet in MS Teams meetings.  
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