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Emmeloord, 29 september 2015.
Onderwerp
Voorstel tot het weer in eigen hand nemen van het archiefbeheer.
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1.
Intrekken raadsbesluit d.d. 20-09-2012, nr. 11882-5 tot deelname aan de
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.
2.
Vaststellen van de Archiefverordening Noordoostpolder .
Doelstelling
Het in eigen hand nemen van het gemeentelijk archiefbeheer conform de eisen
voortvloeiende uit de Archiefwet 1995 en haar regelingen.

Inleiding
In 2010 verscheen een rapport van de Provinciale Archiefinspectie. Belangrijkste
conclusie was dat de gemeente de archiefzorg niet op orde had. Grootste zorgpunt
daarbij was het moeten aanpassen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats aan de
eisen van de wet. Op basis van de investeringskosten is toen besloten aan te sluiten bij
de gemeenschappelijke regeling NieuwLand Erfgoedcentrum (GR NLE). In september
2012 heeft de raad hiertoe een besluit genomen.
Gelijktijdig ontstond vanuit de provincie en andere partners de wens om het NLE verder
te laten samenwerken c.q. op te laten gaan in het nieuw te vormen erfgoedpark
Batavialand.
Door onduidelijkheid over de financiële consequenties daarvan voor de gemeente, is toen
besloten om eerst een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met het NLE.
Een en ander in afwachting van de omvorming van de oude GR naar een nieuwe GR, die
wat ons betreft los zou moeten staan van andere dan archieffuncties. Op dit moment is
de wijze waarop een nieuwe GR tot stand zal komen nog steeds niet helder. Ook de
samenwerking tussen partijen en de samenhang met andere functies is nog niet helder
en de financiële consequenties zijn nog (zeer) onzeker.
De afgelopen jaren hebben we als organisatie grote stappen gezet op het gebied van het
Nieuwe Werken en het (digitaal) Zaaksgewijs Werken. Grote delen van het fysieke
archief zijn reeds gedigitaliseerd, terwijl we vanaf 2014 uitsluitend een digitaal archief
opbouwen. Daarnaast beschikken we over een medewerker met het benodigde
archivistiek diploma. Onze uitgangspositie is dan ook totaal anders dan ten tijde van het
raadsbesluit uit 2012.
De effecten van deze veranderingen op het archiefbeheer, hebben ons er toe gebracht
om te besluiten het archiefbeheer weer volledig in eigen handen te nemen.
De veranderde situatie is aanleiding om het archiefbeheer weer volledig in eigen handen
te nemen. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat we volledig voldoen aan de eisen van de
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wet. Op 29 september hebben wij besloten om per 15 november2015 een
gemeentearchivaris te benoemen, uitgaande van positieve besluitvorming door u op 9
november2015.
Tegelijkertijd levert dit een bezuiniging op en wordt er een kwaliteitsslag gemaakt.
Door instemming met de perspectiefnota medio dit jaar heeft u feitelijk al ingestemd met
de hier bedoelde beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.
Om het archiefbeheer ook daadwerkelijk weer zelf uit te kunnen voeren, dient het
raadsbesluit d.d. 20-09-2012, nr. 11882-5 tot deelname aan de Gemeenschappelijke
Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad door uw raad ingetrokken te worden.
Daarnaast dient u vanuit de Archiefwet 1995 bijgaande gemeentelijke archiefverordening
Noordoostpolder 2016 vast te stellen, waarna deze aan de provincie medegedeeld zal
worden. Deze archiefverordening is aangepast aan de situatie waarbij de organisatie
weer zelf verantwoordelijk is voor het archiefbeheer.

Argumenten
1.
Formele procedure
Pas na intrekking van uw raadsbesluit kan de organisatie formeel overgaan tot het
in eigen beheer nemen van de archiefwettelijke taken.
2.
Wettelijk vereist
Conform art. 30 Archiefwet 1995 dient de gemeenteraad een archiefverordening
vast te stellen.

Kanttekeningen
Geen
Planning/uitvoering
1.
In november zullen wij nog nadere besluiten nemen ter ondersteuning van het
besluit tot in eigen hand nemen van het archiefbeheer.
2.
Per 1 januari 2016 zal de organisatie de archiefwettelijke taken weer volledig zelf
uitvoeren.
3
de Archiefverordening Noordoostpolder wordt bekend gemaakt door plaatsing in
het digitale gemeenteblad te vinden op zoek.officielebekendmakingen.nl.
Bijlagen
1.
Besluit tot intrekking raadsbesluit d.d. 20-09-2012, nr. 11882-5.
2.
Archiefverordening Noordoostpolder.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer A. van der Werff
Steller
: de heer E.H. Heeringa; 33 63; e.heeringa@noordoostpolder.nl

No. 338871-3

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015, no.
338871-1;
gelet op artikel 3 en 30 van de Archiefwet 1995;
B E S L U I T:
1.
2.

het raadsbesluit d.d. 20-09-2012, nr. 11882-5 tot deelname aan de
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad in te trekken.
de Archiefverordening Noordoostpolder vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 november 2015
De griffier,
de voorzitter,

