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Aanleiding
In het streven naar een beter beheer en betere toegankelijkheid van het cultureel historisch erfgoed is
door de landelijke overheid ingezet op de vorming van Erfgoedcentra waarin alle instanties die zich
hiermee bezighouden zijn geïntegreerd. De bij wet opgelegde taak van het Streekarchivariaat is
momenteel bij de Regio Achterhoek ondergebracht maar een combinatie van (onder meer) het huidige
Staringinstituut met het Streekarchivariaat binnen een Regionaal Erfgoedcentrum ligt uit functioneel
oogpunt meer voor de hand. Bij de recente huisvesting van het streekarchief in het Brewinc te
Doetinchem is ook voorzien in huisvesting van het Staringinstituut op dezelfde locatie.
Het bestuur van het Staringinstituut stelt voor de voorgenomen fusie uit te werken in de vorm van een
enkelvoudige gemeenschappelijke regeling (eventueel) in combinatie met meerjarige
dienstverleningsovereenkomsten met die gemeenten die geen deelnemer zijn aan het
Streekarchivariaat maar die het Instituut wel steunen.
Het college heeft op 20 oktober 2009 besloten in beginsel in te stemmen met die uitwerkingsrichting.
Inhoud mededeling
In functioneel opzicht is het streekarchivariaat bij de Regio een vreemde eend in de bijt. Door de
combinatie van (onder meer) Staringinstituut en Streekarchivariaat in een Regionaal Erfgoedcentrum
kunnen voordelen worden gerealiseerd in de sfeer van synergie effecten, professionalisering en
waarborging continuïteit, alsook de bredere ontsluiting en beschikbaarstelling van cultureel historisch
erfgoed. Het afstoten van de taak streekarchivariaat door de Regio Achterhoek past ook binnen het
plaatje van de Regio Achterhoek nieuwe stijl als een compacte, vraaggestuurde organisatie die zich
primair richt op de door de deelnemende gemeenteraden geformuleerde taken (Strategische Agenda).
Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek heeft zich in zijn vergadering van 8 juli 2009
uitgesproken voor overheveling van die taak naar het Staringinstituut. Daarbij heeft het AB de
volgende randvoorwaarden gesteld: heldere afspraken met de provincie over het dragen van de
frictiekosten, meerjarige budgettaire neutraliteit en meerjarige verbondenheid van alle partners aan
het Regionaal Erfgoedcentrum. Als aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan lijkt een
“Regionaal Erfgoedcentrum” alleen maar voordelen te kennen.
Het college heeft het Staringinstituut gevraagd bij het ontwerpen van de gemeenschappelijke regeling
met dezelfde randvoorwaarden rekening te houden.
Uit de uitwerking van de gemeenschappelijke regeling en het daarbij behorende financiële plaatje zal
te zijner tijd blijken of aan de gestelde randvoorwaarden kan worden voldaan. Volgens planning kan
het Regionaal Erfgoedcentrum per 1 juli 2010 functioneel zijn.
Gezien het feit dat uw gemeenteraad alsdan de gemeenschappelijke regeling goed moet keuren ligt
het voor de hand u nu reeds op de hoogte te stellen van de ontwikkeling.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Brief Staringinstituut van 16 september 2009.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
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