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Aan de Raad
van de gemeente Bunnik
t.a.v. de heer M. van Klaveren
Postbus 5
3980 CA Bunnik

Wijk bij Duurstede, 5 juli 2018
Betreft: Jaarrekening 2017 en Begroting 2019-2022
Bijlage: 2
Geachte Raad, Geachte heer Van Klaveren,
Hierbij stuur ik u, ten behoeve van de Gemeenteraad, de door het Bestuur van het
Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht op 28 juni 2018 vastgestelde:
- Jaarrekening 2017 en
- Programmabegroting 2019-2022.
Van de zes deelnemende gemeenten heeft alleen Wijk bij Duurstede een zienswijze
ingediend ten aanzien van de ontwerp-begroting 2019. Het college van
burgemeester en wethouders moedigt het RHC aan om op de ingeslagen weg door
te gaan en in regionaal verband het nieuwe digitale informatiebeheer samen met de
gemeenten vorm te geven. Wel vraagt het, totdat er zekerheid is over de toetreding
van Vijfheerenlanden, de mogelijkheid van een RHC zonder deze nieuwe gemeente
als reëel risico en alternatief te blijven zien. Deze zienswijze is in de definitieve
begroting 2019 verwerkt.
Bovendien laat ik u weten dat in een extra bestuursvergadering op 5 juli is besloten
om de personeelsuitbreiding met 1 fte voor een adviseur digitale
informatie/informatiemanager voor het eerste jaar 2019 ter overbrugging te
financieren uit de bestemmingsreserve voor het e-depot en de gemeentelijke
bijdragen vooralsnog niet te verhogen. Begin 2019 hoopt het bestuur u in de
kadernota 2020 een totaalbeeld van de financiële gevolgen van het nieuwe
beleidsplan voor de komende jaren te kunnen presenteren.
Ik hoop u met de toezending van beide jaarstukken van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het RHC Zuidoost-Utrecht,
M.A. van der Eerden-Vonk
e-mail: rvandereerden@rhczuidoostutrecht.nl
tel.:088-5300161

