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Besluitenlijst vergaderingen Bestuurscommissie 

Versie 15 juni 2021  

 

Besluiten buiten vergadering 15 juni 2021   

1.Voorstel: 
De BC besluit in te stemmen met de antwoorden op 
de vragen van twee gemeenten n.a.v. de begroting. 

 BESLUIT: 
Conform   

   

2.Voorstel: 
De BC besluit in te stemmen met de MRE-notities 
rond bestuurlijke positionering RHCe. 

 BESLUIT: 
Conform   

   

Besluit buiten vergadering 6 mei 2021     

Voorstel: 
De BC besluit het RHCe-Programma 2021/2022 vast 
te stellen 

 BESLUIT: 
Conform  
Opm.  
dhr. Marchal vindt de inhoud van Hoofdstuk 4 
van het Programma RHCe 2021/2022, pagina’s 
83 t/m 95, over o.m. erfgoedpartners, 
ontoereikend, onverlet de daarop toegepaste 
wijzigingen naar aanleiding van o.a. overleg 
tussen hem, de heer R. van Kessel, de 
voorzitter en de directeur.  

   

Vergadering 18 maart 2021   

1.1 Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda vast te stellen. 
 

  
 
BESLUIT: 
Conform   

   

1.2 Mededelingen 
 
De BC besluit het vergaderschema voor 
kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 
 

   

1.3 Overzicht bijlagen 
De BC besluit het overzicht van de bijlagen voor de 
vergadering voor kennisgeving aan te nemen. 

 BESLUIT: 
Conform 

   

1.4 In- en uitgaande brieven  
 
VOORSTEL 
De BC besluit de diverse in- en uitgaande brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform   
 

   

2.1 Ontwerpverslag BC 8 februari 2021 
 
VOORSTEL 
De BC besluit het ontwerpverslag d.d. 8 februari 
2021 vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 
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2.2 Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst d.d. 8 februari 2021 
vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 
Opm: Vanwege de op korte termijn te houden 
raadsverkiezingen zal niet worden voorzien in 
benoeming van een plaatsvervang(st)er van de 
heer Van Moorsel. 
 

   

2.3 Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst d.d. 8 februari 2021 
vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform. 
 

   

3. RHCe-programma 2021-2022 
 
VOORSTEL 
De BC besluit het RHCe Programma 2021/2022 vast 
te stellen en publiek raadpleegbaar te maken, met in 
achtneming van het besprokene en de nog 
toepasselijke aanpassingen. 

  
 
BESLUIT: 
Aangehouden 
Opm: De voorzitter stelt voor dat een 
tussentijdse vergadering van de BC over het 
RHCe-programma 2021/2022 plaatsvindt, 
waarin de resultaten van enkele nog te 
agenderen bestuurlijke overleggen worden 
betrokken.  

   

4. Jaarrekening 2020 
 
VOORSTEL  
De BC besluit: 

1. Het DB MRE te adviseren te besluiten het 
overschot 2020 van  
€ 586.112 ter beschikking van gemeenten te 
stellen; 

2. Bijgaande brief te zenden aan het DB MRE. 

  
 
BESLUIT 
Conform 

   

Vergadering 8 februari 2021   

1.1 Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda vast te stellen. 
 

  
 
BESLUIT: 
Conform   

   

1.2 Mededelingen 
 
De BC besluit het vergaderschema 2021 en overzicht 
deelnemers BC voor kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 
Opmerking: naam plaatsvervangend lid 
Peelgemeenten wordt aangepast 
 

   

1.3 Overzicht bijlagen 
De BC besluit het overzicht van de bijlagen voor de 
vergadering voor kennisgeving aan te nemen. 

 BESLUIT: 
Conform 

   

1.4 In- en uitgaande brieven 2019-2020 
 
VOORSTEL 

  
 
BESLUIT: 
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De BC besluit de diverse in- en uitgaande brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Conform   
 

   

2.1 Ontwerpverslag BC 24 september 2020 
 
VOORSTEL 
De BC besluit het ontwerpverslag d.d. 24 september 
2020 vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

2.2 Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst d.d. 24 september 
2020 vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

2.3 Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst d.d. 24 september 
2020 vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform. 
 

   

4. Resultaten RHCe 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de overzichten: 
1. Toezicht op gemeentelijk informatiebeheer in 

2020; 
2. Overbrenging digitale archiefbescheiden in 2e 

halfjaar 2020; 
3. Uitleningen per gemeente/openbaar lichaam in 

2e halfjaar 2020; 
4. Dienstverlening aan publiek in 2e halfjaar 2020 
voor kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform  

 

   

Vergadering 24 september 2020   

1.1 Mededelingen 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de tijdlijn 2020/2021, het 
vergaderschema 2020 en de zienswijze van de 
gemeenteraad Veldhoven voor kennisgeving aan te 
nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform   

   

1.2 Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda en het overzicht van de 
bijlagen voor de vergadering vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

1.3 Diverse in- en uitgaande brieven 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de diverse in- en uitgaande brieven 
voor kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform   
Opmerking: de belangstelling voor de dit najaar 
te houden webinars is groot. In de webinars 
wordt op enkele inhoudelijke aspecten 
ingegaan; ook zal worden gepresenteerd wat de 
diensten en producten van het RHCe zijn. 
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2.1 Ontwerpverslag BC 11 juni 2020 
 
VOORSTEL 
De BC besluit het ontwerpverslag d.d. 11 juni 2020 
vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

2.2 Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst d.d. 11 juni 2020 vast 
te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

2.3 Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst d.d. 11 juni 2020 
vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform. 

   

3. Resultaten RHCe 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de overzichten: 
5. Verrichte inspectie bij gemeenten, 1e half jaar 

2020; 
6. Verrichte dienstverlening aan burgers, 1e half jaar 

2020; 
7. Overzicht uitleningen per gemeente/openbaar 

lichamen, 1e half jaar 2020; 
8. Update voortgang overbrenging digitale 

archiefbescheiden 
voor kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform  

Opmerking: Over enkele gegevens wordt nadere 

informatie gegeven, bijv. over de situatie rond de 

digitale overbrengingen en de leentermijnen 

door gemeenten. 

 
  

   

4. Gevolgen verkorting overbrengingstermijn 

Archiefwet 2021 

 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met de notitie en 
verzoekt in 2025 weer over dit onderwerp 
geïnformeerd te worden. 

  
 

 
 
BESLUIT: 
Conform  
Opmerking: in de webinars en tijdens 
relatiegesprekken met gemeenten zal worden 
ingegaan op diverse gevolgen van de nieuwe 
Archiefwet. 

   

5. Huurprijzen depotruimte 

 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met de inhoud van de 
notitie en vanaf 24 september 2020 en bij nieuwe/te 
verlengen privaatrechtelijke verhuur  
€ 50,00 / m1 te rekenen. 

  
 
 
BESLUIT: 
Aangehouden tot nader order. 

   

6. Nieuw functieboek 

 

VOORSTEL 

De BC besluit: 

1. In te stemmen met de aanpak als geformuleerd 
in de Notitie,  

  
 
BESLUIT: 
Conform  

Opmerking: in afwachting van besluitvorming 

door het AB op 16 dec. 2020 blijven vacante 
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2. Deze met een positief ter besluitvorming door te 
zenden aan het DB MRE, 

3. De directeur te verzoeken van het verloop van 
een en ander op de hoogte te worden gehouden. 

functies onbezet (en is er een overschot op het 

personeelsbudget). De vacante functies worden 

ingevuld zodra het AB positief besluit over de 

door de BC voorgestelde koers RHCe.  

   

7. Vergaderschema 2021 / aansluiting op Buraps 

 

VOORSTEL 

De BC besluit: 

1. In te stemmen met de aanpak als 
geformuleerd in de Notitie,  

2. De secretariaten te doen verzoeken in 
onderling overleg vergaderdata voor BC-
vergaderingen in de agenda’s te plaatsen. 

  
 
 
BESLUIT: 
Conform  

   

Vergadering 11 juni 2020   

1.2 Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda en het overzicht van de 
bijlagen voor de vergadering vast te stellen 

  
 
BESLUIT: 
Conform 
 

   

1.3 Diverse in- en uitgaande brieven 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de diverse in- en uitgaande brieven 
voor kennisgeving aan te nemen 

  
 
BESLUIT: 
Kennis genomen. Opmerking: Brief d.d. 10 
maart 2020 aan gemeentesecretarissen en 
directeuren openbaar lichamen over 
inventarisatie diensten en producten 2020. Het 
voornemen om in 2021 een nieuwe Archiefwet 
in te voeren is een goede gelegenheid de 
dienstverlening van het RHCe aan openbaar 
lichamen op basis van de wGR formeel te 
regelen, mede in acht genomen de GR MRE, de 
Archiefverordening MRE 2017, en de 
Verordening RHCe. 

   

2.1 Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst d.d. 16 april 2020 vast 
te stellen 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

2.2 Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst d.d. 16 april 2020 
vast te stellen 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

3. Maatregelen bij RHCe vanwege COVID-19 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de notitie m.b.t. maatregelen bij het 
RHCe vanwege de COVID-19 problematiek voor 
kennisgeving aan te nemen. 

  
 
BESLUIT 
Kennis genomen. Opmerking: De BC meent dat 
in MRE-concernverband zou kunnen worden 
nagegaan hoe het MRE-bestuur als formele 
werkgever van RHCe- en MRE-personeel met 
verlofopname om zou kunnen gaan: te denken 
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is aan collectivering van verlofopname, 
incentives voor verlofopname, wijzen op 
bestaande mogelijkheid verkoop maximaal 72 
uur van het bovenwettelijk verlof, personeel 
aanzetten om toch vooral ook deel te nemen 
aan opleidingen en trainingen, Bij dit alles moet 
worden voorkomen dat er onwenselijke 
precedentwerking ontstaat. De BC stelt voor dit 
op MRE-niveau nader te bespreken. 

   

Toekomst RHCe 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met: 
1. het voorstel aan DB; 
2. ontwerp-brief van BC aan AB. 
 

  
 

BESLUIT: 
Vastgesteld. Opmerking: 

a. In de correspondentie met het AB 
aangeven dat het voornemen is dat de 
BC leden van colleges en raden 
uitnodigt voor een (vervolg-)bijeenkomst 
met de BC, en leden van 
heemkundekringen, 
oudheidkundeverenigingen en andere 
instellingen eveneens worden 
uitgenodigd voor een (vervolg-) 
bijeenkomst met de BC; beide 
bijeenkomsten na 30 september 2020, 
bijvoorbeeld in oktober 2020. 

b. Nu er bestuurlijke duidelijkheid is over 
de ‘stip-op-de-horizon’ kan de bezetting 
naar een meer met de formatie 
overeenstemmend niveau gebracht 
worden; inmiddels is werving & selectie 
voor diverse functies ingezet. 

c. Het RHCe-programma 2019-2020 wordt 
volgend jaar opgevolgd door een RHCe-
programma 2021-2022. Daarin zal 
nader worden ingegaan op aspecten als 
outsourcing, informatisering, 
ontwikkeling van dienstverlening door 
het RHCe, standaardisering digitale 
processen en procedures, 
samenwerking met zusterinstelling(en), 
betekenis van de nieuwe Archiefwet 
2021, nieuwe audit-methodiek, etc. 

d. De BC ziet ook dat nog wel ‘hobbels 
’zijn te nemen, spreekt niettemin 
waardering uit over de aanpak, zowel 
wat betreft inhoud als wat betreft proces 
en begeleiding. 

e. Aangegeven wordt dat de ook 
verhouding tussen RHCe en MRE is 
geoptimaliseerd, en voorts dat 
samenwerking en communicatie tussen 
gemeenten en RHCe gaandeweg beter 
verloopt.  

f. Wat tot dusver is bereikt is mede de 
resultante van inspanningen van het 
personeel, inzet van de leden van de 
AC en betrokkenheid van de zijde van 
de leden van de BC. 
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Bezetting Bestuurscommissie RHCe 
 
VOORSTEL 
De BC besluit het overzicht van de bezetting van de 
bestuurscommissie m.i.v. april 2020 voor 
kennisgeving aan te nemen 

  
 
 
BESLUIT: 
Conform 

   

Vergaderschema 2020 

 

VOORSTEL 

De BC besluit de volgende vergaderdatum d.d. 24 

september 2020 voorstel vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Conform 

   

Vergadering 25 maart 2020   

Op 27 februari 2020 besloot de BC om op 25 
maart 2020 een extra vergadering te houden. 
Deze is vanwege de maatregelen in verband met 
COVID-19 niet doorgegaan. In plaats daarvan zijn 
besluiten genomen buiten vergadering aan de 
hand van de inbreng van de oordelen van BC-
leden.  

 

 In besluit buiten vergadering hebben aan 
stemming deelgenomen:  

a. J. Boersma (commissielid, weth. gem. 
Son en Breugel, contactpers. Stedelijk 
Gebied); 

b. F.L.J. van der Meijden (voorzitter, 
burgemeester gem. Laarbeek); 

c. H.A.M. van Moorsel (commissielid, 
weth. gem. Asten, contactpers. 
Peelgemeenten) 

d. S. Kraaijeveld (commissielid, weth. gem. 
Eersel; contactpers. 
Kempengemeenten); 

e. Mw. A. Maas (commissielid, weth. gem. 
Helmond) 

 

Voorgestelde tekst van het besluit   In BC overeengestemde tekst van het besluit 

Schriftelijk besluiten 
 
VOORSTEL 
De BC besluit vanwege maatregelen rondom het 
COVID-19 virus, de vergadering te annuleren en 
schriftelijk op de stukken te reageren. 

  
 
BESLUIT 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 
 

   

1.2 Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda en het overzicht van de  
bijlagen voor de vergadering vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 
 

   

2.1 Ontwerpverslag BC 27 februari 2020 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag van de vergadering 
van de BC van 27 februari 2020 vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 
 

   

2.2 Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst van de vergadering 
d.d. 27 februari 2020 vast te stellen. 

  
 
BESLUIT: 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 
 

   

2.3 Actiepuntenlijst 
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VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst naar aanleiding van 
de vergadering d.d. 27 februari 2020 vast te stellen. 

BESLUIT: 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 
 

   

3. Ambitie RHCe 2020-2024 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit:  
1. In te stemmen met de inhoud van de notitie; 
2. De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening 

en werkwijzen van het RHCe in de komende 
jaren te continueren, en daar de volgende 
speerpunten aan toe te voegen: 
a) In aantal terugbrengen van wel 

overgebrachte doch niet- of onvoldoende 

raadpleegbare archieven/collecties; 
b) Digitaal raadpleegbaar maken van zich 

daartoe bij uitstek lenende 
archieven/collecties, 

c) Optimaliseren van processen/procedures, 

met name digitale archivistiek; 
d) Intensivering advies/begeleiding gemeenten; 
e) Publiekstoegankelijk maken beeldcollecties 

RHCe (zie separate notitie). 
alles binnen de vastgestelde begroting en 

meerjarencijfers; 
3. De directeur te verzoeken het ertoe te leiden dat 

het RHCe zich ontwikkelt tot de organisatie zoals 
die in model 4.2 wordt voorgesteld. 

  
 
BESLUIT: 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 

   

4. Publiekstoegankelijk maken beeldcollecties RHCe 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit:  
1. In te stemmen met de aanpak zoals opgenomen 

in de Notitie Publiekstoegankelijk maken 
beeldcollecties RHCe; 

2. De uitvoering onder te brengen in de reeks in het 
voorgaande besluit genoemde speerpunten, dus 
bekostigd uit de vastgestelde begroting en 
meerjarencijfers; 

3. De directeur te verzoeken het ertoe te leiden dat 
de aanpak aldus wordt uitgevoerd. 

  
 
 
BESLUIT: 
Akkoord: JB, FvdM, HvM, SK, AM 

 

   

5. Resultaatbestemming jaarrekening 2019 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit: 

1. Het DB MRE te adviseren om het AB te 
verzoeken het overschot 2019 in een te 
vormen bestemmingsreserve Speerpunten 
RHCe onder te brengen.  

2. Bedoelde reserve gefaseerd tot en met 2024 
tot nul terug te brengen door daaruit 
incidentele kosten te dekken (zoals opleiding 
en training, externe expertise, samenwerking 
BHIC, zaken op niveau brengen, inrichten 
gezamenlijke servers c.a.) die samenhangen 
met de speerpunten waarvan de BC aan het 

  
 
VERVALT I.V.M. BESLUITVORMING 
DAGELIJKS BESTUUR MRE D.D. 6 APRIL 
2020 
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RHCe verzoekt die toe te voegen aan de 
huidige uitvoeringsactiviteiten, 
dienstverlening en werkwijzen (structurele 
kosten -zoals die van personeel etc.etc.- 
worden gedekt uit de reguliere begroting en 
meerjarencijfers),  

3. Bij de benutting voorrang te geven aan het 
digitaal publiektoegankelijk maken van 
beeldcollecties van het RHCe, in 
samenwerking met het BHIC, 

4. Bijgaande brief te zenden aan het DB MRE. 

   

6. Vergaderschema 2020 

 

VOORSTEL 

De BC besluit de volgende vergaderdatum d.d. 11 

juni 2020 voorstel vast te stellen. 

  
 
VERVALT I.V.M. ONDUIDELIJKHEID 
RICHTLIJNEN RIVM M.B.T. BIJEENKOMSTEN 
 

Vergadering 27 februari 2020  

1.2 Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda en het overzicht van de 
bijlagen voor de vergadering vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 

  

1.3 Ingekomen stukken 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aan te nemen 

 
 
BESLUIT 
Conform 

  

2.1 Ontwerpverslag BC 7 november 2019 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag van de niet-
openbare vergadering van de BC van 7 november 
2019 vast te stellen 
 
 
De BC besluit het ontwerpverslag van de openbare 
vergadering van de BC van 7 november 2019 vast te 
stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 
 
 

 

  

2.3 Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst van de vergadering d.d. 
7 november 2019 vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 
 

  

2.4 Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst naar aanleiding van 
de vergadering d.d. 7 november 2019 vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 
 

  

3. Onderzoek naar samengaan/samenwerkingen 
 
VOORSTEL 

 
 
BESLUIT: 
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De BC besluit: 
1. in te stemmen met de notitie; 
2. Het eerdere besluit van 2 maart 2019 (verslag 

2 maart 2019, pt 4a), omvattend het verzoek 

na te gaan welke mogelijkheden voor 

samengaan/samenwerking zich voordoen, 

daarmee als afgerond te beschouwen; 

3. De directeur te verzoeken door te gaan op de 

ingeslagen weg om daar waar dat voordelen 

biedt samenwerking met andere instellingen, 

met name het BHIC te ’s-Hertogenbosch, te 

zoeken. 

Ingestemd, met aanvulling: De BC meent dat er, 
gezien de aard van de huidige dienstverlening van 
het RHCe en gegeven de financiële situatie, er uit 
dien hoofde geen noodzaak (meer) is om met een 
andere instelling samen te gaan. Daarnaast meent 
de BC dat het onderwerp betrokken kan worden bij 
de besluitvorming in 2020 over de toekomst van het 
RHCe, incl.  samengaan/samenwerkings- 
mogelijkheden, waarbij het dienstig kan zijn een 
lichte, objectieve financiële analyse door externe 
partij te doen verrichten. Bij dit alles kan worden 
betrokken eventuele ontvlechting RHCe/MRE. 
 
 
  

  

4. RHCe-dienstverlening openbaar lichamen 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met: 
3. de notitie; 
4. de concept dienstverleningsovereenkomst; 
5. verzending ontwerp-de brief incl. bijlagen aan de 

DB’s van de openbaar lichamen, i.a.a. de colleges 
en de overige stukken voor kennisgeving aan te 
nemen.  

 
 
BESLUIT: 
Ingestemd cq. vastgesteld, met aanvulling: De BC 
wijst er op dat de gemeente Gemert-Bakel niet 
participeert in het RHCe, doch wel profiteert van de 
werkzaamheden van het RHCe in de openbaar 
lichamen waar deze gemeente wel in participeert. 
De BC verzoekt om deze gemeente jaarlijks te 
factureren voor het daarmee gemoeide bedrag. 
Bovendien is het wenselijk de diverse 
dienstverleningsovereenkomsten zoveel mogelijk te 
harmoniseren.  
 

  

5. RHCe en de informatisering bij gemeenten 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met: 

1. de notitie; 
2. het machtigen van de voorzitter om namens 

de BC aan de colleges van de in het RHCe 
participerende gemeenten een brief te zenden 
waarin zij worden bericht over deze verdere 
aanpak, en over de mogelijkheid toe te treden 
tot genoemde groep gemeenten 

3. het machtigen van de voorzitter om namens 
de BC aan de colleges van de in het RHCe 
participerende gemeenten  een brief te zenden 
met het verzoek het er in onderling overleg toe 
te leiden dat een gezamenlijk project wordt 
ingericht, o.l.v. een uit een van die gemeenten 
afkomstig ambtelijk projectleider. 

 
 
 
BESLUIT: 
Ingestemd cq. vastgesteld, met aanvulling: de 
ambtelijke werkgroep blijft beperkt tot de genoemde 
zes gemeenten. 

  

6. Beperking raadpleegbaarheid gedigitaliseerde 
archiefbescheiden 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met: 

1. de notitie; 
2. verzending ontwerp-de brief aan colleges van 

B&W inzake beperking raadpleegbaarheid 
gedigitaliseerde archiefbescheiden  

 
 
 
BESLUIT: 
Ingestemd cq. vastgesteld, met aanvulling: De BC 
oppert dat het wellicht mogelijk is om de bepaling 
welke documenten wel, en welke niet openbaar 
raadpleegbaar kunnen zijn, te automatiseren. De 
BC meent dat het stellen van beperkingen aan de 
openbare raadpleegbaarheid van gemeentelijk 
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documenten een zaak is van de desbetreffende 
gemeenten; als gemeenten die bevoegdheid willen 
toedelen aan het RHCe zijn daar kosten mee 
gemoeid (waarvoor delen van eventuele jaarlijkse 
overschotten kunnen worden ingezet). In elk geval 
is raadzaam dat de te hanteren criteria gelijkluidend 
zijn. 
Vanwege het belang verzoekt de BC om voor een 
bijeenkomst over het thema ook leden van colleges 
uit te nodigen.  

  

Werkzaamheden RHCe  
 
VOORSTEL 
De BC besluit kennis te nemen van: 

1. de notities; 
2. overzicht werkzaamheden; 
3. twee overzichten met kengetallen 

bezoekersruimte; 
4. samenvatting kwaliteitsmonitor; 
5. overzicht digitale aanvragen. 

 
 
 
BESLUIT: 
Kennis van genomen 

  

Jaarrekening 2019 - Begroting 2021  
 
VOORSTEL 
De BC besluit: 

1. in te stemmen met de notitie; 
2. van het overschot ad € 436.000 een bedrag 

van € 200.000 terug te doen geleiden naar de 
in het RHCe participerende gemeenten naar 
rato van de bijdragen van die gemeenten aan 
het RHCe; 

3. de directeur te verzoeken om bij de 20 
gemeenten na te gaan welke daarvan met de 
Projecten Begemann of Fotocollectie Helmond 
vergelijkbare projecten zouden willen doen 
uitvoeren, met bekostiging van het restant van 
het positief resultaat; en op korte termijn 
daarover nader aan de BC te berichten, en in 
afwachting daarvan € 236.000 onder te 
brengen in een bestemmingsreserve Projecten 
Beeld & Geluid Gemeenten; 

4. om het DB MRE bij monde van de voorzitter 
BC te berichten: 
a. kennis genomen te hebben van de 

ontwerpbegroting RHCe 2021, 
b. geen nadere opmerkingen te hebben 

inzake die ontwerpbegroting. 

 
 
BESLUIT: 
Aangehouden. De BC wenst een meer solide 
onderbouwing van het advies over de bestemming 
van het overschot; ook wil de BC nader overleggen 
over de advisering aan het DB MRE: hetzij 
reserveren, dan wel terugsluizen naar gemeenten, 
dan wel een andere bestemming. 
Er wordt een extra vergadering ingelast op 25 
maart a.s. Eventuele besluitvorming wordt door de 
voorzitter (mondeling) doorgeleid naar de AB-
commissie Financiën, resp. het DB MRE op 6 april 
2020. 
 

  

Vergaderschema 2020 

 

VOORSTEL 

De BC besluit de volgende vergaderdatum d.d. 11 juni 

2020 voorstel vast te stellen. 

 
 
BESLUIT: 
Conform 
 

  

Vergadering 7 november 2019  

VOORSTEL: BESLUIT: 
Conform 
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De BC besluit een openbare en niet-openbare 
vergadering te houden 

 

  

Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda’s voor het openbare en het 
niet-openbare gedeelte vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Vastgesteld. Opmerking: De BC besluit het advies 
van de secretaris om het onderwerp Aanbesteding 
DDO van de agenda te halen niet over te nemen. 
 

  

Ingekomen stukken 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aan te nemen 

 
 
BESLUIT 
Conform 

  

Ontwerpverslag BC 9 september 2019 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag van de niet-
openbare vergadering van de BC van 9 september 
2019 vast te stellen 
 
 
 
 
 
De BC besluit het ontwerpverslag van de openbare 
vergadering van de BC van 9 september 2019 vast te 
stellen 

 
 
BESLUIT: 
Vastgesteld. Opmerking: Het gemelde onder pt 5, 
alinea 3, regel 1 (voldoende ruimte nemen voor 
evaluatie ten behoeve van vervolg-besluitvorming 
nadat een pas op de plaats wordt gemaakt zodra 
de gevraagde gemeentelijke informatie is 
ingewonnen), dient ook te worden opgenomen in de 
actie- en de besluitenlijst). 
 
Conform 
 
 

 

  

Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst van de vergadering d.d. 
9 september 2019 vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Vastgesteld, met inachtname van de opmerking 
n.a.v. het verslag. 

  

Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst naar aanleiding van 
de vergadering d.d. 9 september 2019 vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Vastgesteld, met inachtname van de opmerking 
n.a.v. het verslag. 
 

  

Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 
peildatum 1-10-2019, onderdeel RHCe 
 
VOORSTEL 
De BC besluit kennis te nemen van de rapportage en 
de mondelinge toelichting.  

 
 
 
BESLUIT 
Kennis genomen. Opmerking: Ter wille van de 
bespreking van de bestuursrapportage in het DB 
MRE verzoekt de BC aan de voorzitter om als 
opvatting van de BC aan het DB over te brengen 
dat de BC: 

a) zonder nadere inhoudelijke opmerkingen met 
waardering kennis nam van de rapportage, 

b) in 2020 naar aanleiding van de jaarrekening 
2019 het DB nader zal adviseren, 
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c) aanpassing van de begroting RHCe 
onwenselijk acht gegeven de mogelijke 
nadere ontwikkelingen aangaande 
informatisering c.a., en  

d) met klem hecht aan de instandhouding van 
de huidige begroting teneinde in het 
komende en latere jaren de thans bereikte 
resultaten niet onder druk te zetten, gelet op 
o.m. het op orde brengen van de personele 
bezetting, gegeven de toekomstige opgaven 
en ontwikkelingen.   

  

Open dag RHCe 27 september 2019 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de open dag RHCe d.d. 27 september 
2019 te evalueren. 

 
 
BESLUIT 
De leden BC hebben daar goede berichten over 
vernomen. Een en ander is prima verlopen, met 
dank aan de organisatoren. De BC verzoekt om 
voortaan tweejaarlijks zo’n evenement te 
verzorgen. 

  

Aanbesteding DDO 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met de nota en stelt vast 
om de brief aan het DB MRE te zenden. 

 
 
BESLUIT 
Kennis genomen en vastgesteld. Opmerking: De 
BC stelt vast dat gegeven:  

a. de toelichting op het onderwerp, w.o. de 
betrokkenheid van BizoB,  

b. de vereiste continuïteit van de bedrijfsvoering, 
c. de noodzaak van het ongestoord operationeel 

houden van het inmiddels ontwikkelde e-depot 
in de vorm van de DDO, 

d. noodzakelijkheid van snelle besluitvorming in 
verband met het aflopen van vigerende 
overeenkomsten, 

het uitermate gewenst is dat de 
aanbestedingsprocedure nu snel een aanvang 
neemt, en besluit in te stemmen met de inhoud 
van de Nota, en met verzending van de brief aan 
het DB MRE.  

  

Stand van zaken naar aanleiding brief BC d.d. 12 sept. 
2019 aan colleges m.b.t. informatisering  
 
VOORSTEL 
De BC besluit kennis te nemen van de brief 
Overbrenging digitale informatie/Gemeentelijke 
informatisering d.d. 12 september 2019. 

 
 
 
BESLUIT 
Kennis genomen. 

  

Opzet bijeenkomst t.b.v. erfgoedpartners 

 

VOORSTEL 

De BC besluit de nota m.b.t. opzet van de bijeenkomst 

t.b.v. erfgoedpartners voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 
 
BESLUIT 
Kennis genomen.  

  

Vergaderschema 2020 
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VOORSTEL 

De BC besluit het voorlopige vergaderschema 2020 

conform voorstel vast te stellen 

BESLUIT 
Conform 

  

Vergadering d.d. 9 september 2019  

VOORSTEL: 
De BC besluit een openbare en niet-openbare 
vergadering te houden 

 

BESLUIT: 
Conform 

  

Agenda 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda’s voor het openbare en het 
niet-openbare gedeelte vast te stellen 
 

 
 
BESLUIT: 
Conform 

  

Ingekomen stukken 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aan te nemen 
 

 
 
BESLUIT 
Conform 

  

Ontwerpverslag BC 10 mei 2019 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag van de openbare 
vergadering van de BC van 10 mei 2019 vast te stellen 
 
De BC besluit het ontwerpverslag van de niet-
openbare vergadering van de BC van 10 mei 2019 
vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 
 
 
 
Conform 
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Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst van de vergadering 
d.d. 10 mei 2019 vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 
 

  

Actiepuntenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst naar aanleiding 
van de vergadering d.d. 10 mei 2019 vast te 
stellen 

 
 
BESLUIT: 
Conform 

  

Open dag RHCe 27 september 2019 
VOORSTEL 
De BC besluit kennis te nemen van de presentatie 
m.b.t. open dag RHCe d.d. 27 september 2019 

 
BESLUIT 
Conform 

  

Kosten DDO 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met de notitie over 
de kosten DDO 

 
 
BESLUIT: 
Conform 

  

Informatisering bij gemeenten 
 
VOORSTEL 
De BC besluit in te stemmen met de inhoud en de 
verzending van de door de BC aan de Colleges te 
verzenden brief, incl. bijlagen, met inachtneming 
van de opmerkingen van de Kring van 
gemeentesecretarissen en die van de BC. 
De BC wenst dat voldoende ruimte wordt 
genomen voor evaluatie ten behoeve van vervolg-
besluitvorming nadat een pas op de plaats wordt 
gemaakt zodra de gevraagde gemeentelijke 
informatie is ingewonnen. 

 
 
BESLUIT: 
Conform  
 

  

Financiën 
 
VOORSTEL 
De BC besluit kennis te nemen van de fin. 
resultaten 1e en 2e kwartaal 2019 en het 
geprognotiseerde resultaat per ultimo 2019 
 

 
 
BESLUIT 
Conform 

  

Sociaal Jaarverslag Metropoolregio Eindhoven en 
RHCe 
 
VOORSTEL 
De BC besluit het sociaal jaarverslag voor 

kennisgeving aan te nemen, en het Dagelijks 

Bestuur Metropoolregio Eindhoven de 

voorgestelde brief te zenden omvattend dat de 

BC geen nadere opmerkingen heeft 

 

 

 
 
 
BESLUIT: 
Conform  

  

Vergaderschema  
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VOORSTEL 
De BC besluit de datum van de eerstvolgende 
vergadering te houden op 7 november 2019. 

 
BESLUIT 
Conform 

 

Vergadering 10 mei 2019 

Mededelingen 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit de ingekomen stukken voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
De BC besluit de agenda vast te stellen. 
 
 
 

 
 
BESLUIT: 
Geen opmerkingen 
 
 
Vastgesteld 
 
 
 

  

Ontwerpverslag BC 1 maart 2019 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag van de 
openbare vergadering van de BC van 1 maart 
2019 vast te stellen 
 
De BC besluit het ontwerpverslag van de niet-
openbare vergadering van de BC van 1 maart 
2019 vast te stellen 

 
 
BESLUIT: 
Vastgesteld 
 
 
 
Vastgesteld. Opmerking: Met verzending van 

vergaderstukken over meer complexe 

onderwerpen zal, zodra deze geschikt zijn 

voor bestuurlijke behandeling, niet worden 

gewacht totdat het hele pakket 

vergaderstukken gereed is. 

  

Klachtenregeling 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de klachtenregeling Metropoolregio 
Eindhoven, het protocol klachten Metropoolregio 
Eindhoven 2019 en het Voorstel Klachtenregeling 
RHCe voor kennisgeving aan te nemen. 

 
 
BESLUIT 
Geen opmerkingen 

  

Brieven aan gemeenten 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de volgende brieven voor 
kennisgeving aan te nemen: 
 
16 april 2019: Kosten overbrenging 
gedigitaliseerde archiefbestanden 
16 april 2019: Criteria overbrenging 
gedigitaliseerde archiefbestanden 
25 april 2019: Gebruikersportals 

 
 
BESLUIT 
Geen opmerkingen 

  

Besluitenlijst 
 
VOORSTEL 
De BC besluit de besluitenlijst vast te stellen. 

 
 
BESLUIT: 
Vastgesteld 

  

Actiepuntenlijst  
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VOORSTEL 
De BC besluit de actiepuntenlijst vast te stellen. 

 
BESLUIT: 
Vastgesteld, met de opmerking:  
De BC meent dat maximaal helder moet zijn 
wat verzoektaken zijn; taken die voortvloeien 
uit wet- en regelgeving zijn nimmer 
verzoektaken. Bij een verzoektaak moet het 
gaan om verzoeken van gemeenten om 
activiteiten van zodanige aard, inhoud en 
omvang dat van overige gemeenten niet 
gevergd kan worden dat zij door middel van 
de bijdrage aan het RHCe daaraan mee 
betalen. Daarom zullen in goed overleg tussen 
desbetreffende gemeente en RHCe steeds 
van tevoren afspraken worden gemaakt over 
allerlei aspecten van de verzoektaak, 
waaronder de omvang van de kostendekking. 

  

Financien 
 
VOORSTEL 
De BC neemt de jaarrekening 2018, begroting 
2010 en resultaat eerste kwartaal 2019 voor 
kennisgeving aan. 

 
 
BESLUIT 
Kennis van genomen 

  

Notitie open dag RHCe 
 
VOORSTEL: 
De BC neemt de notitie voor kennisgeving aan. 

 
 
BESLUIT: 
Kennis van genomen 
 
 

  

Informatisering bij gemeenten 
 
VOORSTEL 
De BC besluit bijgaande brief incl. bijlagen aan de 
colleges van B&W te zenden. 

 
 
BESLUIT: 
Ingestemd, met de volgende opmerkingen. 
a. Tekst brief nog eenvoudiger maken 
b. Helder maken dat ICT pas voordelen heeft 
als gestandaardiseerd wordt, met name wat 
betreft de aansluitingen op de DDO van het 
RHCe, waarbij uniformering niet mag leiden 
tot onaanvaardbare beperkingen voor een 
gemeente 
c. Meer accent op noodzaak van 
standaardisering; uit de aanpak moet volgen 
dat stroomlijning van een en ander leidt tot 
kostenbesparing en tot betere dienstverlening 
aan de burger 
d. Gaat om het oprichten van een basis van 
waaruit behoedzaam verder moet worden 
ontwikkeld 
e. Vragenlijst aan de colleges toevoegen 
f. Zo spoedig mogelijk de kosten van de DDO 
doorbelasten aan gemeenten naar rato van de 
door de desbetreffende gemeente benutte 
Tb’s.  
 

  

Vergaderschema 
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VOORSTEL 
De BC stelt het vergaderschema vast. 

BESLUIT 
Vastgesteld, met opmerking:  
raadpleging van de leden BC aangaande 
financiële aspecten -ter advisering door BC 
aan DB MRE- kan schriftelijk geschieden. 

 

Vergadering 1 maart 2019 

VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda vast te stellen. 

 
BESLUIT: 
Akkoord 

  

Ontwerpverslag BC 7 november 2018 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag BC 7 november 
2018 vast te stellen. 

 
 
BESLUIT: 
Akkoord 

  

RHCe plan: Werk & Uitvoering 2019/2020 
 
VOORSTEL: 

1. De BC besluit in te stemmen met de 
notitie Plan RHCe Werk en Uitvoering 
2019/2020; 

2. De BC besluit het plan RHCe: Werk en 
Uitvoering 2019/2020 vast te stellen en 
het stuk openbaar te verklaren. 

 
 
BESLUIT: 
 
Akkoord met inachtneming van het volgende: 
 
a. De niet-kostendekkende tarieven van 
privaatrechtelijke verhuur van strekkende 
meters archiefruimte dient medio zomer 2020 
aan de orde gesteld te worden, bij een 
opwaartse aanpassing moet gedacht worden 
aan stapsgewijze verhoging;  

b. Zomer 2020 wordt bericht wat de kosten 
zijn van de verkorting van de 
overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar;  

c. Argumenten om met andere instellingen 
samen te werken (of samen te gaan) dienen 
begeleid te worden door een heldere 
financiële onderbouwing;  

d. De huidige situatie is dat gemeenten, 
burgers en instellingen (heemkundekringen, 
historische verenigingen) prima in staat 
worden gesteld om op digitale wijze 
archiefbescheiden te raadplegen (24 uur/dag, 
7 dagen/week); en op locatie kan dat 
gedurende twee dagen per week (dat is al 
sinds 2001 het geval, alleen in de jaren 2016 
en 2017 was de bezoekersruimte 2 d/w open).  
De huidige openstellingstijden van de 
bezoekersruimte dient onverkort te worden 
gehandhaafd. Gegeven de huidige 
bezoekersaantallen aan de Raiffeisenstraat 
(thans ca. 10 a 12 per dag), waarbij de 
landelijke tendens is dat dat steeds minder 
wordt, zo ook bij het RHCe, dienen de 
openingstijden voor bezoekers aan het RHCe 
in 2020 wel in beschouwing genomen te 
worden. Mw. Callewaert plaatst hier de 
kanttekening bij dat zij hier mee instemt tot de 
zomer van 2020. In de 1e helft 2019 wordt de 
web site overigens geheel verbeterd;  
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e. Het RHCe zal bij de noodzakelijke innovatie 
van de informatievoorziening door de 
gemeenten (vanaf ‘creatie’ tot en met de 
archiefbewaarplaats) in het kader van de 
regionale solidariteit een relevante 
adviserende en stimulerende rol spelen, het 
gaat niet alleen maar om (opslag) van -
digitale- content, maar om snelheid en 
accuraatheid (van raadpleegbaarheid) in het 
hele proces;  

f. In het Programma dient steeds duidelijk te 
zijn welk orgaan wordt bedoeld indien wordt 
gesproken over ‘het bestuur’;  

g. Als het RHCe ingaat op aanvragen door 
gemeenten voor het verrichten van 
verzoektaken, mogen de wettelijke taken en 
ook de kostenontwikkeling van het RHCe daar 
geen negatieve gevolgen van ondervinden.  
 

  

Toekomst RHCe 
 
VOORSTEL: 

1. De BC besluit in te stemmen met de 
notitie ‘Advies inzake besluitvorming 
RHCe’; 

2. De BC besluit kennis te nemen van de 
bijlagen nr. 5 t/m 13 zoals vermeld op lijst 
bijlagen, gehecht aan de agenda;  

3. De BC besluit de directeur van het RHCe 
te verzoeken: 
a. verder te professionaliseren binnen 

de kaders als aangegeven door het 
plan Werk & Uitvoering RHCe 
2019/2020,  

b. uiterlijk 1 juli 2020 te adviseren over 
mogelijkheden/wenselijkheden in 
meer of mindere mate samen te 
werken / samen te gaan met 
vergelijkbare instellingen; 

4. De BC besluit het AB een brief te zenden 
met: 
a. het verzoek de besluitvorming van 

de BC als onder 3 gemeld over te 
nemen; 

 
b. het verzoek de bijgevoegde tekst 

(bijlage 13) aan de colleges te 
zenden ten behoeve van de 
mogelijkheid de gemeenteraden over 
dit een en ander te informeren. 

5. De BC besluit van toepassing zijnde 
werkzaamheden ten aanzien van een 
Duurzame Digitale Opslagvoorziening 
(DDO) als onderdeel van de 
archiefbewaarplaats behoren vanaf 1 
maart 2019 weer volledig tot de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van het RHCe, onverlet de 
verantwoordelijkheid van elke gemeente 

 
 
BESLUIT: 
Akkoord met inachtneming van (vertrouwelijk): 
 
 
In de tweede helft van 2020 wordt de 
Bestuurscommissie geadviseerd over:  
-verhuurtarieven, -omgang verzoektaken, -
verhouding tussen wettelijke taken en overige 
activiteiten (de z.g. 80/20-
capaciteitstoepassing), en over 
samenwerkings- (en samengaan)-scenario’s  
b. Nadrukkelijk zullen de overwegingen die 
zijn voortgekomen uit de digitaliseringsopgave 
vanuit Helmond, worden meegenomen in het 
proces  
c. Ter goedkeuring aan de leden 
Bestuurscommissie worden gezonden: 
aanpassingen naar aanleiding van dit overleg 
van de ontwerp-brieven aan DB en AB, 
alsmede de tekstsuggestie door tussenkomst 
van het AB aan de Colleges  

d. De voorzitter zal een toepasselijk 
communicatietraject in gang brengen.  
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dan wel de gezamenlijke gemeenten 
betreffende overbrengingen naar en 
aansluitingen op het DDO.  

 

 

Vergadering 7 november 2018 

VOORSTEL: 
De BC besluit de agenda vast te stellen. 

BESLUIT: 
Akkoord 
 

  

Ontwerpverslag BC 5 september 2018 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit het ontwerpverslag BC 5 
september 2018 vast te stellen. 

 
 
BESLUIT: 
Akkoord, met toevoeging dat aan volgende 
verslagen een actiepuntenoverzicht wordt 
gehecht 

  

Bestuursrapportage RHCe 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit kennis te nemen van het RHCe 
onderdeel in de bestuursrapportage. 

 
 
BESLUIT: 
Akkoord 

  

Toekomst RHCe in relatie met e-depot 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit in te stemmen met de notitie 
toekomst RHCe.  

 
 
BESLUIT: 
Akkoord, met opmerking om in het verslag de 
wens op te nemen dat de mogelijkheid om met 
een ontwikkeling op het gebied van een 
duurzame digitale opslagvoorziening mee te 
doen, steeds een keuzemogelijkheid van een 
gemeente betreft.  

  

Perceel en pand MRE/RHCE 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit in te stemmen met het advies niet 
over te gaan tot verhuur, verbouwen of 
verkopen van het pand en perceel. 

 
 
BESLUIT: 
De Bestuurscommissie meent dat voor 
besluitvorming meer onderbouwing nodig is. Het 
DB Metropoolregio Eindhoven heeft een 
vergelijkbare vraag uitgezet. Daarmee ligt de 
verdere aanpak van het onderwerp bij het DB 
van de Metropoolregio Eindhoven (eigenaar). 

  

Vergaderdata BC 2019 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit in te stemmen met het 
vergaderschema 2019. 

 
BESLUIT: 
Akkoord 

  

Ingekomen stukken 
 
VOORSTEL: 
De BC besluit kennis te nemen van ingekomen 
stukken. 

 
BESLUIT: 
Akkoord 

 


