
 

 

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HISTORISCH CENTRUM 
LIMBURG  

 

Financiële situatie per 2020 

Per 1 januari 2020 treden de provincie Limburg en de gemeente Heerlen toe tot deze 
gemeenschappelijke regeling. Door deze toetreding wijzigt de financiële situatie van het Historisch 
Centrum Limburg. In deze bijlage zijn de afspraken over de structurele bijdragen van de nieuwe 
deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg nader gespecificeerd. 

De bijdragen van het Rijk en de gemeente Maastricht voor 2020 zijn gebaseerd op de bijdragen 
zoals verstrekt in 2019. 

De grondslag voor het verlenen van de jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers aan het 
Historisch Centrum Limburg is te vinden in het eerste en tweede lid van artikel 16 van deze 
gemeenschappelijke regeling. De bijdrage wordt vastgesteld bij begroting en de deelnemers staan 
er voor in dat het Historisch Centrum Limburg altijd aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. 
Bij de begroting wordt aangegeven wat de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden 
voor het betreffende jaar zijn. 

De bijdrage van de provincie Limburg is opgebouwd uit drie componenten:  

De eerste component is gebaseerd op de jaarlijkse bijdrage die is afgesproken tussen de provincie 
en het Historisch Centrum Limburg in het kader van de dienstverleningsovereenkomst, die partijen 
in 2012 hebben afgesloten. Deze bijdrage ad € 417.441 (prijspeil 2019) is gebaseerd op afspraken 
gemaakt bij het Bestuursakkoord 2011–20151 en de Grondslagenovereenkomst Provincie Limburg 
en het Historisch Centrum Limburg (2012).  

NB. Niet voor publicatie: Rijk en provincie zijn nog in gesprek over uitruil van een collectie; bijdrage 
van de provincie is daaraan  nog niet aangepast 

De tweede component is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst die de provincie en het 
Historisch Centrum Limburg hebben afgesloten, betreffende de 0,2 fte dienstverlening door de bij 
het Historisch Centrum Limburg in dienst zijnde provincie-archivaris. Dit bedrag bedraagt € 23.360 
(prijspeil 2019). 

De derde component bestaat uit de subsidie die de provincie Limburg tot 2020 verstrekt aan de 

Stichting Sociaal Historisch Centrum Limburg. De archieven en collecties van de Stichting Sociaal 

Historisch Centrum Limburg worden vanaf 2020 beheerd door het Historisch Centrum Limburg. De 
subsidie ad € 470.000 die de provincie tot 2020 aan de stichting verstrekt voor het beheer van de 
archieven en collecties, wordt bij de toetreding van de provincie opgenomen in de 
lumpsumbijdrage. 

De bijdrage van de gemeente Heerlen is gebaseerd op de bilaterale afspraken die bij toetreding 
zijn gemaakt tussen het bestuur van Het Historisch Centrum Limburg en de gemeenteraad van de 
gemeente Heerlen. 

Op basis van het prijspeil 2019 zijn de bijdragen van de deelnemers voor de analoge 
archiefdienstverlening als volgt: 

Rijk:   € 2.827.727 

Provincie:  € 910.801   

Gemeente Heerlen: € 784.644 

Gemeente Maastricht: € 970.624 

 

Bovenstaande bijdragen van de deelnemers zijn gebaseerd op het prijspeil 2019, en worden 
jaarlijks geïndexeerd conform de daaromtrent gemaakte afspraken. Bovenstaande bedragen zijn 
exclusief de structurele kosten voor het nationale e-Depot conform het landelijke kostenmodel 
RHC’s.  

                                                
1 Bestuursakkoord Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk. 



 

 

Op basis van het prijspeil 2019 zijn de structurele kosten voor de provincie en de gemeenten voor 
gebruik van het nationale e-Depot als volgt: 

Provincie:   € 245.477 (o.b.v. 1.115.805 inwoners) 

Gemeente Heerlen:  € 95.509 (o.b.v. 86.826 inwoners) 

Gemeente Maastricht: € 133.785 (o.b.v. 121.623 inwoners) 

Het Rijk is, als eigenaar van het e-Depot, uitgezonderd van een bijdrage voor digitale 
dienstverlening. 


