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Het is lente en de terrasjes zitten voller dan ooit. Het lijkt of corona ver 

achter ons ligt, hopelijk komt het niet terug. Het RHCe is verheugd de 

komende tijd weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. We hopen 

jou binnenkort te ontmoeten. In deze nieuwsbrief enkele ontwikkelingen en 

uitnodigingen voor bijeenkomsten.
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Governance RHCe

Het Algemeen Bestuur (bestaande uit 21 gemeenten), heeft in december 2020 de 

koers van het RHCe vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is toen door enkele 

gemeenten verzocht na te gaan of de bestuurlijke positie (governance) van het RHCe 

moet worden aangepast (wel of niet onderdeel blijven van het openbaar lichaam 

MRE). Governance gaat over de wijze van besturen en hoe dit vastgelegd is.

Het bestuur heeft het RHCe om advies gevraagd; dat heeft geleid heeft tot een 

Adviesnota Governance RHCe, met o.a het advies om MRE en RHCe te ontvlechten. 

Na een eerste bespreking heeft het bestuur om een second opinion van een 

onafhankelijke deskundige verzocht; daarvoor is Arena Consulting Group 

ingeschakeld. Op dinsdag 10 mei jl. is door de mensen van Arena overlegd met 

ambtelijk vertegenwoordigers van 18 van de 20 in het RHCe deelnemende 

gemeenten.

Verwacht wordt dat het bestuur binnen enkele weken een tweede keer over de 

Adviesnota en de dan toegevoegde second opinion zal overleggen.



Archivering van e-mailberichten

Mede als gevolg van de Wet open 

overheid is het noodzakelijk om goede 

archivering voor e-mailberichten in te 

richten. E-mailberichten van 

ambtenaren bijvoorbeeld zijn belangrijk 

voor de reconstructie hoe een bepaald 

onderwerp is afgehandeld. Het 

archiveren van e-mails speelt ook een 

rol in tijdige beantwoording van Woo-

verzoeken.

Ten behoeve van archivering van 

e-mailberichten is een handreiking 

opgesteld die te vinden is op de 

website van het Nationaal Archief. Deze 

handreiking gaat uit van de 

waarderingsmethodiek van het 

Nationaal Archief zoals beschreven in 

‘Belangen in Balans’ en de ‘capstone’ 

methodiek. Het resultaat hiervan is een 

selectielijst speciaal voor de archivering 

van e-mailberichten. Recent heeft de 

VNG een concept selectielijst opgesteld 

voor e-mailberichten op basis van de 

handreiking van het Nationaal Archief. 

Het resultaat van deze selectielijst is 

bijvoorbeeld de wijze van bewaren van 

e-mailberichten van colleges van b&w.

Laatste ontwikkelingen



Klik voor meer informatie over de nieuwste ontwikkelingen op onderstaande 

knoppen:

Save the date: Let's Talk 16 juni 2022
Thema: beperking openbaarheid

Zet in de agenda dat donderdag 16 juni 2022 om 14.00 uur er weer een Let's Talk 

plaatsvindt voor medewerkers en managers DIV/IDV van gemeenten en andere 

openbaar lichamen. Gelukkig kunnen we weer fysiek bij elkaar komen in de 

bezoekersruimte van het RHCe in Eindhoven. Deze Let's Talk heeft als thema: 

beperking van openbaarheid. De beelden van eerdere Let's Talk themabijeenkomsten 

kan je bekijken op onze website en via onderstaande knoppen.

Ons dorp: Brabantse dorpsfilms op de kaart

Gemeentelijk metadata-schema

Grondslagen vernietigingslijsten

Klik hier voor de presentatie van de Let's Talk van 16-02-22: Woo

Klik hier voor de presentatie van de Let's Talk van 15-12-21: 
Kwaliteitssystemen



Vanaf deze maand kun je talrijke Brabantse dorpsfilms op één plek online bekijken! 

BrabantinBeelden verzamelt dorpsfilms uit de jaren ’50 en ’60, vastgelegd bij de 

landelijke filmactie van zakenman Johan Adolfs. Deze clips worden gedigitaliseerd en 

op dit platform geplaatst. Het RHCe is een van de initiatiefnemers van dit project; we 

zijn druk met het raadpleegbaar maken van films uit onze regio. Films uit onder 

andere Steensel en Son en Breugel zijn al te bekijken. Het aantal films neemt toe, 

dus houd deze pagina goed in de gaten!

Help mee!

Brabantse dorpsfilms op de kaart kan nog aangevuld worden. Originele 8mm-

filmrollen, maar ook kopietjes op VHS of dvd, zwerven nog rond. Ben je in het bezit 

van zo'n film of ken je iemand die er nog een heeft, zoals bij een heemkundekring of 

harmonievereniging? Neem dan contact met ons op, telefoon 040 264 99 40, e-mail: 

info@rhc-eindhoven.nl.

Agenda
Bijeenkomst leden nieuwe gemeenteraden 22 juni

De leden van de nieuwe gemeenteraden zijn uitgenodigd om op woensdag 22 juni 

kennis te maken met het RHCe. Naast een introductie en een inleiding is er voor alle 

raadsleden de mogelijkheid voor een rondleiding door de depots. Daarna vindt er 

een netwerkborrel plaats.

Erfgoedevent 23 juni

De erfgoedpartners van het RHCe zijn van harte welkom voor de erfgoedbijeenkomst 

op 23 juni. Ton Sliphorst (gepensioneerd opleidingsdirecteur Radboud Universiteit 

Nijmegen) vertelt hier meer over de door hem ontwikkelde methode voor historisch-

demografisch onderzoek: 'verbonden levenslopen'. Vervolgens gaan Loes 

Heuvelmans, contactpersoon erfgoed, en Tom van Slooten, teamcoördinator Digitale 

en Analoge Informatie in op het belang van erfgoed en wat het RHCe hierin kan 

betekenen. Er wordt afgesloten met een borrel en een rondleiding in de depots.

Bent u verbonden aan een van de erfgoedpartners en wilt u deelnemen? Aanmelden 

kan via e-mail. Doe dat uiterlijk 22 juni a.s. onder vermelding van naam van uw 



organisatie, namen van degenen die het RHCe willen bezoeken op die dag, alsmede 

van hun mailadressen.
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