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De organisatie in 2018
Het bestuur
Het algemeen bestuur van het RHC Vecht en Venen bestond in 2018 uit dhr. M.J.D. Witteman
(voorzitter en burgemeester Stichtse Vecht tot 1 augustus), mw mr. Y.P. van Mastrigt
(voorzitter en waarnemend burgemeester Stichtse Vecht vanaf 1 augustus), dhr. M. Divendal
(burgemeester gemeente De Ronde Venen), dhr. B.J. van Bochove (waarnemend
burgemeester gemeente Weesp), dhr. mr. S.C.C.M. Potters (burgemeester gemeente De Bilt).
Burgemeester Marc Witteman trad op 1 augustus terug als voorzitter van het bestuur in
verband met zijn ziekteverlof. Op 24 december overleed hij op 57-jarige leeftijd aan de
gevolgen van longkanker.
Adviserend lid van het algemeen bestuur was mevr. drs. H.A. Hokke (interimdirecteur/streekarchivaris van RHC Vecht en Venen tot 1 juni 2018) en Roosmarijn Ubink
(directeur van RHC Vecht en Venen vanaf 1 juni 2018).
Het algemeen bestuur vergaderde op 5 april, 24 september en 10 december 2018. Op
uitnodiging van het algemeen bestuur was mw. drs. I.E.C.M. Broos (interbestuurlijk
toezichthouder provincie Utrecht) als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

De medewerkers
Het team van het RHC Vecht en Venen had in 2018 een omvang van 7,5 fte. Er was sprake
van een gedifferentieerde leeftijdsopbouw, tussen 24 en 67 jaar. Het ziekteverzuim was in
2018 3,21%.
In het verslagjaar vond een aantal wijzigingen in de samenstelling van het team plaats.
Interim-directeur/streekarchivaris mw. E. Hokke nam op 30 mei afscheid. Het bestuur
benoemde met ingang van 1 juni mw. R.W. Ubink tot directeur. Tot 31 december fungeerde
adjunct-directeur dhr. T. Hagen als waarnemend streekarchivaris, omdat mw. Ubink de
opleiding tot archivaris aan het volgen is. Op 1 januari 2019 verliet dhr. T. Hagen het RHCVV
in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Op 1 september vond er een wisseling plaats in de invulling van het traineeship
informatiemanagement. Dhr. M. Timmermans verruilde het RHCVV voor een baan als
assistent-gemeentearchivaris bij de gemeente Tilburg, hij werd opgevolgd door mw. J. van
Schagen. Aan het einde van het jaar verliet mw. V. Brendel het RHCVV, zij werd in januari
2019 opgevolgd door dhr. S. Wegereef. De vacante positie voor archiefinspecteur werd in 2018
niet ingevuld.

4

Medewerkers van het RHC in 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mw. drs. R.W. (Roosmarijn) Ubink, directeur (vanaf 1 juni)
mw. drs. H.A. (Erika) Hokke, interim-directeur/streekarchivaris (tot 1 juni)
dhr. A. (Ton) Hagen, adjunct-streekarchivaris
mw. drs. M. (Monique) van der Linden, adviseur digitale informatie
mw. drs. E. (Ellen) Drees, medewerker beeldcollectie en erfgoed
mw. P. (Petra) Engelberts, applicatiebeheerder
dhr. drs. B. (Bart) Jagt, archivist
mw. drs. W. (Wilma) de Kruijter-Zandstra, medewerker studiezaal
mw. V. (Virginia) Brendel MA, coördinator dienstverlening (tot 31 december)
dhr. W.A. (Wouter) van Dijk MA, archivist
dhr. M. (Mathijs) Timmermans MA, trainee informatiemanagement /
medewerker gegevensbeheer (tot 1 september)
Mw. J. (Jessica) van Schagen, trainee informatiemanagement / medewerker
gegevensbeheer (1 september tot 31 december)
Mw. C. (Caroline) Auée, stagiaire (1 juli tot 31 december)

De vrijwilligers
Het RHC wordt ondersteund door een enthousiaste en betrokken groep vrijwilligers. De
werkzaamheden van de vrijwilligers lopen uiteen, maar houden vooral verband met het
toegankelijk maken van de brede collectie van het RHC. De vrijwilligers werken gemiddeld een
dagdeel per week voor het RHC. In totaal wordt er door 16 vrijwilligers gemiddeld 72 uur per
week gewerkt, dit staat ongeveer gelijk aan 2 fte.
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Enkele vrijwilligers van het RHCVV. V.l.n.r. Jan Blom, Ellen Drees (medewerker RHCVV), Wilma
Storimans, Nel van Haaften, Elly van Dijk.

Verschillende van de in 2018 behaalde resultaten waren zonder de inspanningen van onze
vrijwilligers niet mogelijk geweest. In 2018 waren de volgende personen als vrijwilliger
betrokken bij het RHC bij onderstaande projecten:

Vrijwilligers 2018
Materiële verzorging:
dhr. C. (Chuck) Britton, ompakken van verschillende archieven in Weesp
mw. E. (Elly) van Dijk, materiele verzorging van verschillende overheids- en particuliere
archieven in Breukelen
Indexeren van archieven, maken van nadere toegangen op archieven:
dhr. J. (Jan) Blom, indexeren van het archief van notaris Voigt uit Breukelen
dhr. H.J. (Henk) Over den Linde, indexeren van notarieel archief van Weesp
mw. K. (Karin) Luijks, indexeren van het doopregister van de NH kerk in Weesp
dhr. H. (Harke) Nieman, koppelen van genealogische indexen aan scans, controleren
koppelingen en beschrijvingen.
Toegankelijk maken fotocollecties:
mw. E. (Elly) van Dijk, beschrijven fotocollectie familie Kroon
mw. M. (Marjo) van Dijk, beschrijven foto’s uit fotocollectie Breukelen
mw. N. (Nel) van Haaften, materiële verzorging van foto’s uit verschillende collecties
dhr. T. (Ton) Hertsenberg, beschrijven foto’s uit de fotocollectie Kockengen
dhr. B.(Bert) Lans, scannen en beschrijven foto’s uit de fotocollectie Weesp
dhr. W. (Wim) Van Schaik, beschrijven foto’s uit de fotocollectie Loenen
dhr. R. (Ronald) Noordenbos, beschrijven foto’s uit de fotocollectie Maarssen
dhr. F. (Frans) Klok, beschrijven foto’s fotocollectie Maartensdijk
Inventariseren van particuliere archieven:
dhr. H. (Harmen) Hoogenhout, inventariseren van het archief van de gereformeerde
kerk Baambrugge
mw. W. (Wilma) Storimans, inventariseren archieven De Bilt
dhr. M. (Martin) Versteeg, inventariseren van het archief van de voormalige
Scheepswerf Kok uit Vinkeveen
dhr. W. (Wim) Van Schaik, inventariseren archieven Loenen
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Businesscase voor de toekomst van het RHC
In de najaarsvergadering van 22 november 2017 is door het bestuur een voorkeur
uitgesproken voor het uitwerken van het scenario ‘zelfstandig, versterkt RHC Vecht en Venen’.
Dit scenario is begin 2018 uitgewerkt in een businesscase, die in de voorjaarsvergadering van
het algemeen bestuur besproken werd en goedgekeurd.
De businesscase beschrijft wat een ‘zelfstandig en versterkt RHC’ inhoudt en wat de financiële
en organisatorische consequenties daarvan zijn. Dit is uitgewerkt langs twee lijnen:
•
De ‘basis’ van het RHC moet op orde zijn: financieel, HRM, juridisch, huisvesting.
•
Uitvoering van de nieuwe wettelijke taken moet gerealiseerd worden. Dit houdt een
ontwikkeling van formatie in van 7,5 fte naar 9,3 fte en het inrichten van een e-depot voor
de vier aangesloten gemeenten in de periode 2018-2021.
De businesscase geeft aanvullend een routekaart voor de doorontwikkeling van het RHC naar
een duurzame organisatie:
1. De Basis op orde (2018)
2. Transitie RHC door inrichting van de nieuwe wettelijke taak (2019- 2020)
3. Uitvoering nieuwe en bestaande wettelijke taken (2021 en verder)
In 2018 is het functiehuis van het RHCVV in lijn gebracht met het HR21-functiehuis van
gemeente Stichtse Vecht. Ook is de vacature voor een archiefinspecteur opengezet.

Schematische weergave taken RHC na transitie klassieke (papier) en nieuwe (digitale) taken
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Taakuitvoering 2018
Doel en taken
RHC Vecht en Venen is de gemeenschappelijke archiefdienst van de gemeenten De Bilt,
Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Weesp. Het RHCVV is door GR Pauw Bedrijven aangewezen
als archiefbewaarplaats. De opdracht aan het RHCVV is:
•
Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven van de vier gemeenten
(en gemeenschappelijke regelingen) (“archiefwettelijke taak”);
•
Het toezicht op de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven van deze
vier gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten taken aan
hebben gemandateerd (“archiefwettelijke taak”);
•
Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening (“erfgoedactiviteiten”);
•
Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie
bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis (“acquisitie”).

Dienstverlening en presentatie
Het beschikbaarstellen van de overheidsarchieven is een wettelijke taak. Het RHCVV stelt de
archieven en collecties beschikbaar aan een breed publiek: burgers; bedrijven en instellingen;
ambtenaren; erfgoedpartners; en aan mede-overheden. Het RHCVV ondersteunt bezoekers bij
hun onderzoek via de studiezalen in Breukelen en Weesp en via het beantwoorden van vragen
die per mail, brief, chat, twitter, facebook, telefoon of het reactieformulier op de website
binnenkomen.
Tegen de achtergrond van de businesscase ‘Zelfstandig en Versterkt’ werd in 2018 een
verkennende discussie gevoerd over hoe de dienstverlening van het RHCVV er de periode tot

9

2024 uit dient te zien om te voldoen aan de wettelijke taken en de opdracht van het bestuur
aan het RHCVV. In 2019 vindt hiertoe een gebruiks- en gebruikersonderzoek plaats waarin
zowel de dienstverlening aan de ambtelijke en bestuurlijke organisaties wordt onderzocht als
die aan de burger.

Onderzoek in de studiezalen
Ook afgelopen jaar waren de studiezalen wederom druk bezocht. In totaal deden 1.496
bezoekers in de studiezaal onderzoek in de papieren archieven en collecties van het RHC. Dit
is een toename ten opzichte van 2017, hiermee lijkt de landelijke trend van sterk teruglopende
bezoekersaantallen niet te gelden voor het RHCVV. De toename bevestigt de tendens dat het
bezoekersaantal van het RHCVV blijft fluctueren, zoals onderstaande grafiek laat zien.

bezoekers studiezalen 2014-2018
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1100
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2016

2017

2018

aantal bezoekers

Online onderzoek via meerdere digitale kanalen
Het RHC sluit aan op de digitale samenleving door het steeds verder ontwikkelen van de
digitale dienstverlening. Onderzoekers en ambtenaren verwachten via internet de gewenste
informatie te kunnen vinden. De collectie van het RHC was in 2018 beschikbaar via de eigen
website www.rhcvechtenvenen.nl en via de portalsites www.archieven.nl; (als open data) via
www.openarchieven.nl; en via de internationale portal www.archivesportaleurope.net. Bereik
en zichtbaarheid via open platforms, naast of in plaats van de eigen website, wordt steeds
meer de norm.
De eigen website trok gemiddeld 1.569 bezoekers per maand, waarbij het meest geraadpleegd
werden de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de Bevolkingsregistratie en het archief van de
Rooms-Katholieke parochie H. Laurentius.
Het RHCVV heeft in 2018 niet geregistreerd hoeveel vragen werden gesteld en beantwoord via
e-mail, chat, twitter en facebook. Dit wordt in 2019 wel gedaan.
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Dienstverlening digitaal

2015

2016

2017

2018

Toegangen
Opendatasets
Personen*
Bouwvergunningen
Titels bibliotheek
Geluidsfragmenten
Films
Beeldbank

702
197.153
0
8.443
niet bekend

767
380.394
0
8.640
18
57
16.374

787
475
493.815
4.790
8.836
18
67
16.902

834
917
569.909
10.171
8.944
18
67
18.589

*Incl. 44.116 personen DTB-project

f

Digitale dienstverlening
Ook in 2018 zijn nieuwe toegangen en indexen online geplaatst. In totaal staan er nu 834
toegangen online, met in totaal 929.163 unieke beschrijvingen van documenten. De toegangen
worden zoveel mogelijk als opendatasets aangeboden (onder voorbehoud van privacy- en
auteursrechtelijke beperkingen). Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de digitale
dienstverlening over de periode 2015-2018 zien.
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Erfgoedactiviteiten
Het RHCVV is onderdeel van een sterk en actief regionaal erfgoednetwerk. Net als in
voorgaande jaren heeft het RHCVV met verschillende erfgoedpartners activiteiten
georganiseerd en bijdragen geleverd aan initiatieven, zoals het Digitaal Museum De Bilt dat op
30 augustus werd gelanceerd en het schrijven van artikelen voor publicaties van de historische
verenigingen. Hieronder worden een aantal activiteiten uitgelicht die door het RHCVV werden
georganiseerd.
Je Buurt in Beeld
Het project ‘Je Buurt in Beeld’ is samengesteld in
samenwerking met Kunst Centraal. Groep 5, van een deel
van de Maarssense scholen, bezocht het archief. De
leerlingen kregen uitleg in het depot over wat het archief
doet en bewaart en op welke manier dat gebeurt.
Vervolgens bekeken zij oude kaarten en luchtfoto’s en
konden de kinderen vragen stellen en ook de antwoorden
bedenken. Daarna bogen de kinderen zich over een
kunstzinnige (‘zachte’) kaart van de regio. Op de kaart,
gemaakt door de kunstenares Marijke van Rijnsoever, zijn
een aantal bezienswaardigheden en bekende personen
getekend, die voorzien zijn van korte opmerkingen. Aan de
hand van kaartjes met plaatjes kunnen de kinderen de
plekken terugvinden en krijgen zij tegelijkertijd ook wat
over de geschiedenis van het object te horen of te zien. De
indrukken die de kinderen tijdens hun bezoek aan het
RHCVV hebben opgedaan, kunnen zij naderhand op school
verwerken in hun eigen kunstzinnige kaart.
Tentoonstelling Nijenrode
In 2018 was het 100 jaar geleden dat de verdedigbare woontoren (de donjon) van kasteel
Nijenrode op zijn middeleeuwse resten werd herbouwd. Dit feit gecombineerd met het
'Europese jaar van het culturele erfgoed' vormen de aanleiding voor verschillende
erfgoedpartners in Stichtse Vecht om stil te staan bij de bijzondere betekenis van het kasteel
en haar bewoners.
RHCVV organiseerde van 18 september tot 13 december een kleine tentoonstelling in het
auditorium over de bouwgeschiedenis van kasteel Nijenrode in Breukelen. Aan de hand van
divers beeldmateriaal, grotendeels afkomstig uit de eigen collectie van het Regionaal Historisch
Centrum, werd samen met samensteller Kunsthistorica Juliette Jonker de rijke geschiedenis
van dit kasteel getoond en toegelicht.
Op zondag 11 november gaf Juliette Jonker in het atrium een lezing over de bouwgeschiedenis
van het kasteel voor een publiek van 40 bezoekers. Tijdens deze bijeenkomst kon men ook
deelnemen aan een rondleiding door het depot en kregen aanwezigen een toelichting op de
studiezaal over onderzoeksmethodes en hoe men kan starten met genealogisch onderzoek.
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Stuk van het Jaar
In oktober 2018, de Maand van de Geschiedenis, vond de tweejaarlijkse verkiezing van het
Stuk van het Jaar plaats. De archieven van Nederland brengen kleine en grote verhalen met
hun topstuk tot leven. Oktober 2018 stond in het teken van Opstand. Dit jaar heeft het RHC
Vecht en Venen de verkiezing anders aangepakt dan andere jaren en kon het publiek via lokale
pers en social media bepalen welk archiefstuk ingezonden zou worden. De keuze van het
publiek is uiteindelijk gevallen op een foto van een demonstratie in Nieuwersluis.

v.l.n.r. Opstand in de Nieuwstraat (De Bilt) / Detail Telegram betreffende stoppen zandwinnning plassen (Ronde Venen)
/ Opstand tegen de Spanjaarden (Weesp) / demonstratie Nieuwersluis (Stichtse Vecht) Fotograaf: Peter de Wit.

Verwerven en beheren
Het RHCVV beheert bijna 4 kilometer papieren archief. De oudste stukken dateren van de late
middeleeuwen, zoals privilegeboeken, eigendomsakten en stadsrechten. De jongste stukken
zijn uit de twintigste eeuw en deels al uit het begin van de eenentwintigste eeuw (particuliere
archieven, foto’s, kaarten). De collectie groeit door periodieke wettelijke overbrenging van de
archieven van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast ontvangt het
RHCVV met enige regelmaat archieven en collecties van particulieren. Het goed beheren van
papieren archieven is een kerncompetentie van het RHCVV.
Toegankelijk maken archieven en collecties
In 2018 is in Weesp een beschrijving gemaakt van het archief van componist Johan Schafstall.
Het archief van de in Weesp bekende en graag geziene dirigent en componist loopt van 1904
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tot 1944 en kwam in 2018 op bijzondere wijze onder de aandacht in het televisieprogramma
Verborgen Verleden in de aflevering met Youp van ‘t Hek, waaraan het RHCVV medewerking
heeft verleend. In dit programma gaat een bekende Nederlander op zoek naar zijn of haar
familiegeschiedenis. Youp van ’t Hek, cabaretier, bezocht Weesp om meer te weten te komen
over zijn opa, Johannes Schafstall.

Voor de collectie van De Ronde Venen werd een slag geslagen door het beschrijven van
aanzienlijke aanvullingen op de gemeentearchieven van Mijdrecht over de periode 1941-1960
en 1961-1988.
In 2018 is verder een
inventaris
van
het
archief
van
de
luchtwachtpost
in
Loenen
gereedgekomen. Het
archief, dat loopt van
1922 tot 1940, geeft
een inkijkje in het
reilen en zeilen op de
post.
De
luchtwachtposten
waren een landelijk
verschijnsel, die tot
taak
hadden
het
Nederlandse luchtruim
in de gaten te houden
en schendingen door
buitenlandse
mogendheden te rapporteren aan de legertop. Met de bezetting van Nederland door Duitse
troepen in 1940 kwam er een einde aan de luchtwachtposten.
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In 2018 is het archief van de maatschappelijke
organisatie ‘Stichting voor Hulp Buitenlanders’ (SHB)
uit Weesp beschreven. Het overkoepelende doel van
de stichting was nieuwkomers in Weesp, veelal met
een niet-westerse achtergrond, te helpen inburgeren
in de Nederlandse samenleving. Het archief is een
mooi aanwinst voor de collectie, temeer daar de
geschiedenis van migrantengroepen in Nederland
over het algemeen slecht in archieven is
gedocumenteerd. Daar is met de opname van dit
particuliere archief in de collectie voor Weesp wat
verbetering in gekomen.
Voor De Bilt zijn er onder andere toegangen op de
website beschikbaar gemaakt van de Algemene Biltse Woningbouwvereniging, de Vereniging
ter verbetering der volkshuisvesting “Patrimonium” en van Woningbouwvereniging “Sint
Joseph”.

Project indicering Doop-, Trouw- en Begraafboeken afgerond
In 2018 is het jarenlange indiceringsproject van de DTB-boeken (de Doop-, Trouw-,
Begraafboeken) in de gehele provincie Utrecht afgerond. Ook het RHCVV nam voor drie
Utrechtse gemeenten deel aan het project, dat tot doel had de namen in deze veelgebruikte
bron via internet voor iedereen op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. Met de
afronding van het project zijn de gegevens en scans uit deze bronnen klaar om via de website
raadpleegbaar te maken. Op dit moment zijn 44.000 namen toegevoegd, als alles in het
collectiebeheersysteem is ingevoerd staat gaat het om zo’n 90.000 geïndiceerde namen en
circa 21.000 scans.

Verwerving particuliere archieven en collecties
het RHCVV beheert circa 730 strekkende meter archieven van particulieren (personen, kerken,
bedrijven, verenigingen).
Gemeente DB
170,5 m

Gemeente DRV
194,5 m

Gemeente SV
227 m

Gemeente Weesp
138 m

Het RHC kreeg in 2018 verschillende archieven en collecties in bruikleen of schenking,
waaronder:
▪
het archief van de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond afdeling Abcoude-Baambrugge;
▪
het archief van de gymnastiekvereniging 'Fraternitas' te De Bilt;
▪
Een collectie over houtzagerij Hulsman Nieuwersluis;
▪
het Huisarchief van De Oliphant in Breukelen;
▪
het archief van het schildersbedrijf Hermanus van Soest, 1866-1878 uit Wilnis;
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het archief van de Amstelhoekschool 1881-1996 uit Amstelhoek, gemeente De Ronde
Venen;
▪
aanvullingen op diverse archieven waaronder: een aanvulling op het archief van de
hervormde gemeente Weesp en Driemond: twee uitgaven van het 'Maandblad. Officiëel
Orgaan der Nederl. Hervormde Gemeente te Weesp onder Redactie van H.H. Predikanten',
edities november 1918 en maart 1936.
▪
Een unieke fotoserie uit 1939 van het vervangen van de ophaalbrug op de Straatweg te
Nieuwersluis. In de fotoserie van het vervangen van de ophaalbrug van Nieuwersluis is het
hele proces gefotografeerd. Van de oude brug, tot het aanleggen van de noodbrug en
uiteindelijke plaatsen van de nieuwe brug.
naast bovengenoemde archieven en collecties ontving het RHC opnieuw met enige regelmaat
losse archiefstukken, voorwerpen, ansichtkaarten en foto’s. Deze werden toegevoegd aan de
collectie van het RHC en, indien de afbeelding geen auteursrechtelijke beperking bevat,
toegevoegd aan de beeldbank. Deze particuliere archieven en collecties vormen een
waardevolle aanvulling op de overheidsarchieven die het RHC beheert. Onder deze kleine
schenkingen bevond zich een een distributiestamkaart, ca. 1947, uitgegeven door gemeente
De Bilt.
▪
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Restauratie en conservering
Net als in 2017 is in 2018 in samenwerking met een restauratieatelier een aantal
archiefstukken gerestaureerd en geconserveerd om het behoud van de stukken te waarborgen
en ze toegankelijk te maken voor gebruikers. Onder de te restaureren archiefstukken bevinden
zich een aantal charters, enkele oorkonden met negentiende-eeuwse gemeentewapens
uitgegeven door de Hoge Raad van Adel en achttiende-eeuwse stukken uit de rechterlijke
archieven.

Advies en toezicht
Toezicht
De gemeentearchivaris houdt, conform de Archiefwet 1995 art. 32 lid 2, toezicht op de wijze
waarop de vier aangesloten gemeenten en de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven
hun informatie beheren. In 2018 is het toezicht net als in 2017 ‘adviserend’ ingevuld. Er zijn
geen archiefinspecties uitgevoerd in 2018.
Voor iedere aangesloten gemeente heeft het RHCVV in mei het jaarlijkse KPI (Kritische
Prestatie Indicatoren)-verslag opgesteld. Deze verslagen zijn door de organisaties gebruikt om
de verplichte toezichtsinformatie over de uitvoering van het archief- en informatiebeheer aan
de provincie aan te leveren.
Toezicht op gemeenschappelijke regelingen
Voor gemeenschappelijke regelingen waarbij onder mandaat taken en processen voor de
gemeente worden uitgevoerd, draagt het college van B&W de bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de informatie die ontstaat bij de uitvoering van deze gemandateerde
taken. In 2018 is een (gemeentelijke) werkgroep opgestart om te kijken hoe de vier
aangesloten gemeenten beter inzicht kunnen krijgen in het informatie- en archiefbeheer van
de gemeenschappelijke regelingen.
Advies
In 2018 heeft het RHCVV wederom veel aandacht besteed aan voorlichting en advies op het
gebied van digitaal informatiebeheer en digitale archivering. In het gezamenlijk beleidsoverleg
met de vier gemeenten zijn landelijke ontwikkelingen toegelicht door de adviseur digitale
informatie en werd aan onderlinge kennisuitwisseling gedaan. In periodiek overleg tussen de
adviseur en de contactpersonen bij de gemeente staan de gemeentelijke ontwikkelingen
centraal.
In
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2018 werd onder andere over de volgende onderwerpen geadviseerd:
archivering van websites;
bepalen van kwaliteitseisen voor scans van bouwdossiers;
inrichting kwaliteitssysteem informatiebeheer;
aanbesteding en inrichting zaaksysteem;
archivering van websites en intranet;
actualiseren archiefverordening en duurzame bestandsformaten.
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Samenwerking archiefdiensten
Het RHCVV werkt op het gebied van toezicht en advies samen met Archief Eemland,
Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen en RHC
Zuidoost Utrecht. Op 30 oktober 2018 is door het RHCVV de vijfde kennisbijeenkomst
georganiseerd voor de 22 gemeenten die bij deze archiefdiensten zijn aangesloten. Deze
bijeenkomst stond in het teken van de AVG. De presentaties van deze dag zijn beschikbaar
via de website van het RHCVV.
Pilot digitaliseren bouwvergunningen gemeente Stichtse Vecht
In samenwerking met het RHCVV is gemeente Stichtse Vecht een tweede proef gestart om
een aantal tientallen meters bouwvergunningen te digitaliseren. Doel van de proef is enerzijds
meer informatie te krijgen over de benodigde werkzaamheden en kosten voor de digitalisering
van alle analoge bouwvergunningen van gemeente Stichtse Vecht (nog zo’n 330 meter),
anderzijds om de wensen van de gebruikers van deze scans, in eerste instantie de ambtenaren
van de gemeente, in beeld te krijgen. In 2019 wordt de pilot afgerond.
Pilots e-depot
Een e-depot is het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer,
personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam
beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. In 2018 is
gestart met twee pilots om een e-depot te gaan ontwikkelen. De twee pilots vinden plaats met
gemeente De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Doel van de pilots is om gezamenlijk ervaring
op te doen met het overbrengen van digitale informatie van een zaaksysteem bij de gemeente
naar een e-depotoplossing bij de archiefdienst. In het tweede kwartaal van 2019 worden de
pilots afgerond en kan er een besluit worden genomen over het vervolg van het traject.
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Taken in opdracht
Het RHCVV verricht sinds de oprichting ‘taken in opdracht’ van de deelnemende gemeenten.
Dit zijn vooral projecten waarin de gemeentelijke archieven worden bewerkt, zodanig dat ze
voldoen aan de wettelijke eisen om archieven in goede, geordende en toegankelijke staat over
te brengen naar het RHCVV. Op die manier zijn ze geschikt voor blijvende bewaring en gebruik
door onderzoekers. Het gaat dan om het inventariseren van de archieven, het selecteren en
vernietigen van een deel van het materiaal conform de selectielijst, maar ook om het
verwijderen van schadelijke materialen zoals plastics en metalen en het verpakken in
duurzame zuurvrije omslagen en dozen.
In 2018 is gewerkt aan de inventarisatie van de archieven van de voormalige gemeenten
Breukelen en Loenen en aan het archief van de gemeente De Bilt, alsmede aan de bewerking
van de bouwvergunningen van de voormalige gemeente Abcoude.
Net als voorgaande jaren heeft het RHCVV in opdracht van de gemeente Weesp in 2018
studiezaaldienstverlening verzorgd in het stadskantoor van de gemeente Weesp.
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Colofon
Breukelen, 8 mei 2019

Tekst: mw. drs. R.W. Ubink
Foto’s: Collectie RHC Vecht en Venen (verantwoording per foto volgt)

Het RHC Vecht en Venen is de gezamenlijke archiefdienst van de gemeenten De Bilt, Weesp, De
Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Het RHCVV beheert een brede collectie archieven, foto’s, kaarten, voorwerpen, boeken en
tijdschriften uit de regio Vecht en Venen. Deze collectie is in te zien via de website
www.rhcvechtenvenen.nl en in de studiezalen in Breukelen (op dinsdag, woensdag en donderdag)
en Weesp (op maandagochtend en dinsdagochtend).
Een afspraak is niet nodig (alleen op woensdag in Breukelen).
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