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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De gemeente Maastricht neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 

Centrum Limburg (GR RHCL). In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat het 

dagelijks bestuur RHCL de ontwerpbegroting, voordat deze door het algemeen bestuur wordt 

vastgesteld, aan de Gemeenteraad voorlegt die hierover zijn zienswijze naar voren kan brengen. 

Voorts zendt het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening 2018 ter inzage aan de 

Gemeenteraad. 

 

Het jaarverslag verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 

2018 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën. Het ondernemingsplan 2020 

(=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Het college adviseert de raad om geen 

zienswijze in te dienen op deze begroting. 
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De GR zal met ingang van 1/1/2020 worden uitgebreid met de gemeente Heerlen en de provincie 

Limburg. Hiertoe zal een nieuwe Regeling worden opgesteld. Uw college en de gemeenteraad 

ontvangen hiervoor een afzonderlijk voorstel.  

 

Beslispunten 

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de 

ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling RHCL. 

2. Het voorlopige jaarverslag 2018 van de gemeenschappelijke regeling RHCL voor kennisgeving 

aannemen. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door 

het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende 

gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de 

wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een 

ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks 

bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat de voorlopige 

jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

Het Rijksarchief en het Gemeentearchief Maastricht zijn sinds 2004 opgegaan in de GR RHCL. Het 

RHCL beheert de archiefbescheiden en collecties die berusten in de gemeentelijke archiefbewaar-

plaats van de gemeente Maastricht en in de rijksarchiefbewaarplaats van de provincie Limburg. De 

wethouders Jongen, Aarts en Janssen hebben namens de gemeente zitting in het algemeen bestuur 

van het RHCL. Er is structureel ambtelijk overleg tussen de medewerkers van het RHCL en de 

archief- en informatie-medewerkers van de gemeente.  

 

2. Gewenste situatie. 

De activiteiten die in 2018 zijn ontplooid zijn in overeenstemming met de lijn die in het 

Ondernemingsplan 2018 zijn uitgezet. Het Jaarverslag 2018 verschaft een duidelijk beeld over de 
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mate waarin de voorgenomen doelstellingen voor dit jaar zijn behaald, alsmede over de 

bedrijfsvoering en financiën. De wettelijke archieftaak voor de gemeente Maastricht – belegd in de 

Gemeenschappelijke Regeling met het Rijk van het RHCL- is in 2018 binnen de daartoe gestelde 

kaders en wettelijke bevoegdheden volledig uitgevoerd. De speerpunten op archief-innovatie en 

implementatie van het nationale e-Depot voor duurzame archivering zijn in 2018 onveranderd als 

prioriteit door het RHCL ter hand genomen en werden conform uitgevoerd.  

 

Voor 2020 tekent zich een groeiscenario af. Dit vanwege de toetreding van de gemeente Heerlen en 

de provincie Limburg. Andere gemeenten hebben wel een dienstverleningsovereenkomst met het 

RHCL en overwegen een toetreding op een later tijdstip. In verband met de toetreding heeft 

Maastricht reeds op voorhand de randvoorwaarde meegegeven van budgettaire neutraliteit: de 

toetreding van nieuwe partijen mag niet tot hogere kosten leiden voor Maastricht. De nieuwe regeling 

wordt thans geconcipieerd. Relevant zijn nog de bepalingen over de verdeling van de zeggenschap 

en de uittreedclausule, aangezien de minister heeft aangegeven op termijn, naar verwachting over 5 

of 6 jaren, te willen uittreden. De nieuwe conceptregeling zal u in een afzonderlijke collegenota resp. 

raadsvoorstel worden voorgelegd. 

 

In 2020 krijgt de inhoudelijke inzet van het RHCL op de doorontwikkeling van het beheer en de 

opslag van digitale archiefbescheiden een vervolg. Dit ten bate van duurzaam informatiebeheer en 

de realisatie van het e-depot (doorloop tot 2021). Hiermee ondersteunt het RHCL de overgang bij de 

overheid naar volledige implementatie van digitaal archiveren. In de dienstverlening ten behoeve van 

de gemeente Maastricht continueert het RHCL in 2020 zijn werkzaamheden ten behoeve van taken 

en bevoegdheden die door de gemeente zijn overgedragen op het terrein van archiefbeheer. Deze 

inzet draagt bij aan duurzaam informatiebeheer en de realisatie van het e-depot. Om deze reden zijn 

in 2019 enkele nieuwe functies ingericht, waaronder informatiemanager en functioneel beheerder. Dit 

is bekostigd uit door het Rijk ter beschikking gestelde gelden.  

 

Behalve op optimaal archiefbeheer focust het RHCL zich ook in 2020 weer op het beschikbaar 

stellen van de archieven voor (her)gebruik door een breed en divers publiek, zowel digitaal als 

analoog. In dit kader worden werkzaamheden uitgevoerd als b.v. de acquisitie van particuliere 

archieven, het bewaken van de fysieke toestand van de papieren archieven, deelname aan 
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restauratieprojecten, depotbeheer, doorontwikkeling e-archief, permanente aandacht voor de 

kwaliteit van de digitale en analoge dienstverlening en de bestendiging van samenwerkings-

verbanden. 

 

De inhoudelijke en financiële (zie paragraaf financiën) ontwikkelingen voor 2020 geven geen 

aanleiding om een zienswijze in te dienen. 

 

3. Argumenten. 

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de 

voorgenomen doelstellingen in 2018 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële 

en personele middelen. Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2020 waarmee de bestaande 

samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd. 

 

4. Alternatieven. 

niet van toepassing 

 

5. Financiën. 

Het RHCL realiseerde in 2018 een positief resultaat van € 116.270. Dit is te danken aan het feit dat 

een van de projecten nog niet helemaal is uitgevoerd. Dit overschot zal voor dat deel worden 

gereserveerd voor het project Digitale taken rijksarchief (DTR) (€ 90.000) en het restant zal in de 

(algemene) overige reserve worden gestort. Dat voorstel tot resultaatbestemming ligt nu voor. Dat 

kan worden ondersteund. De voor 2018 begrote bijdrage aan het RHCL bedraagt € 905.399 is ook 

daadwerkelijk verstrekt. Daarnaast heeft het RHCL nog een post btw-compensatie ontvangen van    

€ 49.000 (uit de gemeentelijke risicobuffer). Vanaf 2019 is daar tezamen met de reguliere bijdrage 

één gemeentelijke bijdrage aan RHCL van gemaakt. De gemeente int de daadwerkelijke ontvangen 

(en de door RHCL doorgeschoven) gecompenseerde btw uit het btw-compensatiefonds. Dat bedrag 

schommelt per jaar maar is gemiddeld ongeveer € 30.000. 

 

Het Ondernemingsplan 2020 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Gedurende het 

jaar 2020 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen plaatsvinden. Er is in de begroting een bedrag 

'onvoorzien' opgenomen waarmee eventuele kleine schommelingen in het begroot exploitatiesaldo 
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kunnen worden opgevangen zonder dat het oorspronkelijk begroot exploitatiesaldo voor dergelijke 

kleine schommelingen aanpassing behoeft. Daarnaast zijn voor enkele begrote bedragen niet op 

voorhand verplichtingen aangegaan hetgeen betekent dat van de besteding gedeeltelijk of geheel 

kan worden afgezien. Ook is er een algemene reserve die ruim 10% van de exploitatiebegroting 

bedraagt. Gelet op de toetreding van de provincie en gemeente Heerlen zal nadrukkelijk de 

budgettaire neutraliteit voor Maastricht in de gaten worden gehouden. 

 

Vanwege het nog steeds groeiende analoge archief is naar verwachting vanaf 2021 een hogere 

bijdrage aan het RHCL nodig. Deze hogere bijdrage wordt in de Kaderbrief 2019 worden 

meegenomen in het budgettaire kader.  

 

Tot slot dient over de financiën gezegd te worden dat de huurovereenkomst tussen het RHCL en de 

eigenaar (het Rijksvastgoedbedrijf: RVB) is gewijzigd. Het RHCL ontvangt voor het 

eigenaarsonderhoud een specifieke uitkering van het RVB en doet zelf gebruikersonderhoud dat 

betaalt wordt uit de vrijval van een lagere huurprijs aan het RVB. De balanspost ‘voorziening groot 

onderhoud’ is overeenkomstig deze afspraak verrekend met het RVB. Dit heeft geleid tot een lager 

balanstotaal (zie jaarverslag 2018). 

 

6. Vervolg. 

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het 

dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij 

de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt 

het algemeen bestuur de begroting 2020 vóór 1 augustus 2019 aan gedeputeerde staten en aan de 

raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar 

voren kunnen brengen. 

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2018 vast, waarna het 

dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2019 aan gedeputeerde staten zendt. 

 

7. Participatie 

Gelet op de herziening in de Archiefwet wordt het begrip duurzame archiefbewaarplaats verruimd. 

Het wordt mogelijk meerdere archiefbewaarplaatsen aan te wijzen dan een enkel e-depot. Om die 
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reden zal de gemeente Maastricht zeker het gesprek blijven voeren met het RHCL omtrent het 

aansluiten op het e-depot voor die processen waarvoor dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd houden we 

ook de optie open om mogelijk andere duurzame archiefbewaarplaatsen aan te wijzen. Dit zal 

proces- en productafhankelijk zijn.  

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 april 2019., organisatieonderdeel BO 

Economie en Cultuur, no. 2019-12296;  

 

De gemeente Maastricht neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling RHCL (GR RHCL). Deze 

regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Regionaal Historisch Centrum 

Limburg.  

 

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door 

het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende 

gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de 

wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een 

ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks 

bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

BESLUIT: 

 

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de 

ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling RHCL. 

2. De voorlopige jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling RHCL voor kennisgeving 

aannemen. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

de griffier,  de voorzitter, 

 


