
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Uitbreiding Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum 
Limburg (GR RHCL) 

Datum 27 augustus 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 0  Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar RHCM Dirx 
Telefoonnummer: 043-354227 
Raymond.Dirx@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden kunnen vragen stellen over voorgenomen uitbreiding van de 
gemeenschappelijke regeling RHCL naar aanleiding van de toetreding van 
Heerlen en de provincie Limburg tot de GR. De raad zal in de 
raadsvergadering moeten besluiten of zij kunnen instemmen met deze 
toetreding en derhalve met de nieuwe regeling inzake RHCL. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Na toestemming van de raad zal het college besluiten tot toetreding (zie art. 
34/36 van de Regeling). 

Verloop voorgaande 
proces 

Vragen zullen zoveel mogelijk mondeling worden beantwoord. Zo nodig zullen 
vragen voor de raadsbehandeling schriftelijk worden beantwoord. 

Inhoud  Ten behoeve van de wettelijke taken op het gebied van het statisch archief 
(stukken die langer dan 20 jaar bewaard worden) en ten aanzien van het 
wettelijk toezicht op de gemeentelijke archieftaken, heeft de gemeente 
Maastricht een gemeenschappelijke regeling getroffen samen met het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (rijksarchieftaken in 
Limburg): de "Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Limburg" (GR RHCL).  

De gemeente Heerlen en de provincie Limburg willen graag toetreden tot 
de regeling. Hiertoe is een nieuwe conceptregeling opgesteld. Het college 
heeft aangegeven en stelt nadrukkelijk dat Maastricht enkel en alleen onder 
de voorwaarde van budgettaire neutraliteit kan instemmen met de 
toetreding.  

Inhoudelijk en financieel wijzigt er nauwelijks iets voor Maastricht. Er treden 
twee deelnemers toe, namelijk Heerlen en provincie, welke nagenoeg 
dezelfde belangen hebben als Maastricht. De zeggenschap wordt wel 
minder 25% i.p.v. 50% maar in de praktijk werden besluiten reeds unaniem 
genomen. De verwachting is dat dit niet wijzigt, gelet op de gedeelde 
belangen. Heerlen brengt zijn eigen archief fysiek in (huisvesting) en het 
archief van de provincie werd al, op dienstverleningovereenkomst, 
beheerd. 

Wat relevant is, is de mogelijke uittreding, op termijn van het Rijksarchief. 
Maar daar wordt een goede clausule voor opgenomen, zodat de blijvende 
partners niet met hogere kosten blijven zitten. 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject De besluiten van de raad d.d. 10 september 2019 zullen worden 
gecommuniceerd met het algemeen bestuur van het RHCL. 



 

 

 

 

 

 

 


