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Inleiding 
Op grond van art. 9, sub 2 van de door de gemeente afgesloten dienstverlenings-

overeenkomst (DVO) met Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) dient de archivaris NLE ieder 

jaar een verslag op te leveren betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het 

toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden. 

 

Algemeen 
Omdat in het verslagjaar de verantwoordelijkheid voor het toezicht en beheer op de 

archiefbescheiden per 15 november 2015 zijn overgegaan van de archivaris NLE naar de 

nieuw benoemde gemeentearchivaris NOP, is er een extra jaarverslag over die periode 

van de hand van de gemeentearchivaris NOP toegevoegd.  

Hieronder vindt u een overzicht van de gemaakte opmerkingen met een toelichting 

daarop, gevolgd door een conclusie. Om de leesbaarheid te vergroten zijn ze geclusterd. 

 

Toelichting op de leesbaarheid 
Om de leesbaarheid van dit document te vergroten hierbij een toelichting: 

- de hoofdletters geven per cluster opmerkingen aan die bij elkaar horen 

- de (doorlopende) cijfers geven een problematiek weer 

- binnen een cijfer is de opbouw als volgt: 

• Korte omschrijving (vet) 

• Omschrijving van het probleem door de archivaris NLE  

• (eventueel) de opmerking van de gemeentearchivaris 

• Toelichting van de adviseur DIV 

• Conclusie (groen=goed, oranje=aandachtspunt, rood=voldoet niet) 

  

Uitleiding 
Door het stoppen van het DVO met het NLE per 2016 heeft de archivaris NLE gemeend 

geen aanbevelingen meer te moeten maken. Hij wil niet over zijn graf regeren. Daarmee 

degradeert hij helaas ook zijn eerder gemaakt KPI-verslag.  

Uit zijn beide verslagen + het aanvullende verslag van onze gemeentearchivaris zijn 

echter nog genoeg opmerkingen te halen die een toelichting behoeven. 

 

De uitwerking van alle opmerkingen leert ons dat op een totaal van 311, er  

-  4 punten zijn waar we echt nog niet voldoen aan de gestelde eisen en die nog wel 

 enige tijd zullen vergen alvorens opgelost te zijn; 

-  6 punten nadere zorg behoeven maar naar verwachting in 2016 worden afgerond; 

-  15 punten zijn waarbij de opmerking reeds is verholpen c.q. we voldoen aan de 

 eisen van de wet. 

  

Conclusie 
Hoewel er de komende jaren nog flink wat werk te verzetten is, hebben we (met name 

het laatste kwartaal) in 2015 flinke stappen vooruit gezet. En dan met name op het 

gebied van beleid en regelgeving.  

We zijn er nog niet, maar de situatie is in 2015 aanmerkelijk verbeterd. 

  

                                           
1 het verschil tussen 31 en 25 komt doordat een aantal punten zijn samengevat in 1 conclusie 

 



5 

 

A Beleid 
 

1. Opzeggen DVO met NLE 

 Toelichting 

  In november 2015 is de raad akkoord gegaan met het voorstel om vanaf 1 

  januari 2016 de archiefwettelijke archiefzorg en het archiefbeheer weer in 

  eigen beheer te nemen. Gevolg van dit besluit is dat de archieven  

  berustend in de archiefbewaarplaats bij het NLE per 1 januari 2016  

  verhuisd dienden te zijn. 

  Door de Permanente Commissie Bouwzaken Archiefinspecteurs is de  

  archiefbewaarplaats bij VADA te Nijverdal getoetst aan de archiefwettelijke 

  eisen  + akkoord bevonden. 

  Op 10 december 2015 zijn alle archieven en collecties verwijderd uit de 

  depots te Lelystad en verhuisd naar VADA te Nijverdal. Gelijktijdig is ook 

  het decentraal opgeslagen archiefmateriaal bij Karmac te Lelystad  

  overgebracht naar VADA, zodat het archief van de gemeente zich nog 

  slechts op twee locaties bevindt. 
 Conclusie  

  We voldoen aan de wettelijke eisen. 
 

2. Archivaris 
 Toelichting 

  Door het niet verlengen van het DVO met het NLE dienen we een eigen 

  archivaris te benoemen. Met ingang van 15 november 2015 is mw. E. 

  Vermeeren-de Jonge door het college benoemd als gemeentearchivaris. 
 Conclusie  

  We voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

3. Lokale regelgeving 
 Opmerking archivaris NLE 

  De regelgeving is niet conform de geldende archiefwet en -regelgeving.  

  Zo ontbreken er schriftelijke procedures omtrent de vernietiging en  

  overbrenging van archiefbescheiden. 

 Toelichting 

  De archivaris NLE maakt deze opmerking ongetwijfeld doordat de  

  gemeente heeft aangegeven de dienstverlening te stoppen per 15  

  november 2015 (datum benoeming eigen archivaris) en dat vanaf dat 

  moment de toestemming van de nieuwe gemeentearchivaris in dit traject 

  benodigd is.  

  De situatie is dan ook totaal anders: 

  - De gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder heeft op 9 

   november 2015 de Archiefverordening gemeente Noordoostpolder 

   vastgesteld. 

  - Op 1 december 2015 heeft uw College het Besluit Informatiebeheer 

   gemeente Noordoostpolder vastgesteld. 

  - Op 1 december 2015 heeft uw College het Calamiteitenplan 2016 

   Archieven gemeente Noordoostpolder vastgesteld. 

  - In het Handboek Vervanging (zowel 2014 als 2016) staat de  

   vernietigingsprocedure beschreven, terwijl voor de overbrenging de 

   wettelijke procedure wordt gevolgd. 

  - Bij aanschaf van procesapplicaties die documentaire neerslag in zich 

   bergen, wordt de huidige archivaris betrokken. Gemaakte  

   procesafspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
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 Conclusie  

  We voldoen aan de wettelijke eisen. In de komende periode zal verdere 

  vastlegging van afspraken over het informatiebeheer plaats vinden.  

  Hierbij zal gekeken worden naar het natuurlijke moment. 

 

4. Gemeentelijk bezoekersreglement 

 Opmerking gemeentearchivaris 

  De gemeentearchivaris adviseert om spoedig een eigen gemeentelijk  

  bezoekersreglement vast te stellen met daarbij aandacht voor zowel het 

  gemeentehuis als bezoekersruimte, alsmede de bezoekersruimte(n) op 

  afstand. 

 Toelichting 

  In de afgelopen periode is reeds een concept-reglement gemaakt. Na  

  afstemming met de gemeentearchivaris is afgesproken dat zij het  

  reglement ter besluitvorming aan het college zal voorleggen, aangezien het 

  hier om inzage/begeleiding ten behoeve van historisch materiaal gaat. 
 Conclusie  

  In 2016 zal een bezoekersreglement aan het college worden voorgelegd 

  ter vaststelling. 

 

5. Interne kwaliteitszorgsysteem archieven 
 Opmerking archivaris NLE 

  Er is nog geen kwaliteitssysteem voor archiefbeheer vastgelegd.  

  De kwaliteitszorg binnen de afdelingen is vooral inhoudelijk (primair proces 

  gericht). Archivering is in veel gevallen nog onvoldoende geïntegreerd in de 

  werkprocessen zelf. Kwaliteit wordt afgemeten aan de uitkomsten van de 

  controles, die zich vooral richten op financiële verantwoording en  

  rechtmatigheid. 

 Toelichting 

  Ondanks dat enkele onderdelen van het kwaliteitssysteem in concept  

  gereed zijn, beschikken we inderdaad niet over een dergelijk systeem.  

  In de gemaakte afspraken met het DT is dit onderdeel in het werkplan 

  2017 opgenomen. 
 Conclusie  

  Pas in 2017 zullen we kunnen voldoen aan deze terechte opmerking. 

 

6. Middelen en mensen  
 Opmerking archivaris NLE 

  De gemeente heeft kwalitatief voldoende informatiebeheerspecialisten in 

  dienst. 

 Toelichting 

  Door de ontwikkelingen met betrekking tot het digitaliseren en het  

  zaaksgewijs werken is al in 2014 geconstateerd dat dit grote gevolgen zou 

  gaan hebben voor het vakgebied DIV. Vervolgens is in 2015 een  

  reorganisatie doorgevoerd waarbij  de functies zijn afgestemd op deze 

  ontwikkelingen. Het is plezierig te constateren dat dit qua kwaliteit en 

  bezetting positief beoordeeld wordt. 
 Conclusie  

  Op dit vlak heeft de reorganisatie van DIV in 2015 zijn vruchten  

  afgeworpen, zowel qua Fte’s als kwaliteit. 
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B NLE 
 

7. Beschikbare tijd 

 Opmerking archivaris NLE 

  De beperkte omvang van ca. 2 fte heeft tot gevolg gehad dat door de 

  archivaris NLE prioriteiten zijn gesteld in de werkzaamheden, waardoor 

  zaken zijn blijven liggen. 

  

8. Inspecties 

 Opmerking archivaris NLE  

  In 2015 zijn er door de archivaris geen thema-inspecties uitgevoerd. 

 

9. Gemeenschappelijke regeling 

 Opmerking archivaris NLE 

  Door tijdgebrek zijn door de archivaris NLE geen contacten gelegd met de 

  GR Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep. Er kunnen dan ook geen 

  uitspraken gedaan worden inzake de archiefzorg. 

 

 Toelichting bij de punten 7, 8 en 9 

  De gemeente heeft een DVO afgesloten met het NLE teneinde de  

  archiefwettelijke werkzaamheden voor haar uit te voeren. De archivaris 

  NLE geeft aan onvoldoende  tijd hiervoor beschikbaar te hebben gehad.  

 
 Conclusie bij de punten 7, 8 en 9   

  Het feit dat wij op deze punten niet voldoen aan goed archiefbeheer  

  is te wijten aan de beperkte inzetbaarheid van de archivaris NLE.  

  De gemeente heeft dus niet de dienstverlening gekregen zoals verwacht 

  mocht worden.  

  Een directe reden om het DVO met het NLE voor 2016 niet te verlengen. 
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C E-depot / digitalisering 
 

10. Digitale archiefbescheiden 

 Opmerking archivaris NLE 

  Stel expliciet beleid vast ten aanzien van het beheer van de digitale  

  archief bescheiden. 

 Toelichting 

  De groei van de digitale archiefbescheiden leidt er toe dat de analoge en 

  digitale dossiers niet meer overeenstemmen. Immers digitale   

  archiefbescheiden worden niet meer uitgeprint, maar digitaal gearchiveerd.  

 Praktijk is dat nog niet alle archiefbescheiden in het DMS (Verseon)  

  beheerd worden, terwijl dit op basis van het handboek vervanging sinds 1 

  januari 2014 wel dient te geschieden. Er zijn dan ook zorgen over de  

  opslag van digitale gegevens door de verschillende afdelingen, terwijl deze 

  archivering niet aan de norm voldoet. De eventuele gevolgen van het  

  nemen van besluiten of het afleggen van  verantwoording op basis van 

  onvolledige dossiers is een reëel risico. 

 Dit is wat bekend staat als Dementerende Overheid. Er ontstaat een ‘gat’ in 

  de informatievoorziening die ook niet meer te reconstrueren/herstellen is. 

 Het is verstandig om nadrukkelijker de organisatie te doordringen van de 

  noodzaak om op de juiste manier om te gaan met documentaire  

  informatie.   
Conclusie   

 In overleg met de betrokkenen zal in de komende periode overlegt worden 

  hoe de communicatie hierover geregeld gaat worden. 

 

11. Digitaliseren 

Opmerking archivaris NLE 

 De gemeente is op de goede weg door het opstellen van het plan van 

  aanpak Project van fysiek naar digitaal. Er is de afgelopen jaren hard  

  gewerkt om de in 2010 gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen.  

 De uitvoering van het plan van aanpak verloopt ook voorspoedig, hetgeen 

  wezenlijk bijdraagt aan verbeteringen ten aanzien de archiefzorg. 

Opmerking gemeentearchivaris 

 Beoogd doel is om per 1 januari 2018 alle achterstanden in de fysieke 

  archieven te hebben weggewerkt en tevens deze archieven digitaal  

  beschikbaar te maken voor  zowel de interne als de externe gebruiker.  

 Het project en de vrijgemaakte middelen maken duidelijk dat het op een 

  adequate wijze bewerken, beheersen en beschikbaar maken van de  

  archieven zowel ambtelijk als bestuurlijk op de agenda staat. 

Toelichting 

 In 2012 heeft het toenmalige MT besloten tot een projectmatige aanpak 

  voor de periode van 3 jaar en hier financiële middelen voor vrij te maken. 

  Dit project is  eind 2015 beëindigd en opgeleverd. Op basis van de  

  resultaten en de uitdagingen die er nog liggen, heeft het DT besloten  het 

  project een doorstart te geven voor 2 jaar. Hiertoe zijn afspraken  

  vastgelegd in een Projectplan Digitalisering, ondersteund door 2  

  jaarwerkplannen. De verwachte financiële middelen zijn door de raad  

  beschikbaar gesteld. 
 Conclusie  

  Per 2018 zijn de fysieke archieven digitaal beschikbaar. 
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12. E-depot 

 Opmerking archivaris NLE 

  Met betrekking tot de voorzieningen rond een e-Depot heeft uw College 

  vooralsnog geen plannen geconcretiseerd met betrekking tot het in gebruik 

  nemen van een e-Depot.  

 Toelichting 

  Door het niet verlengen van het DVO met het NLE wisten we dat we een  

  e-depot dienden aan te schaffen. Het Plan van Eisen is gereed en we  

  bevinden ons in de aanbestedingsfase. Nog dit jaar zal de gemeente  

  beschikken over een werkend E-depot. De gemeentearchivaris is hierbij als 

  projectleider betrokken. 
 Conclusie  

  In 2016 beschikt de gemeente over een E-depot. 
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D Vernietiging 
 

13. Ondertekening verklaring van vernietiging 

 Opmerking archivaris NLE 

  De archiefwettelijke correcte manier van vernietiging behoeft aandacht. 

  Conform art. 3 Aw 1995 kent de gemeente de plicht om archiefbescheiden 

  die daarvoor in aanmerking komen te vernietigen. Uit het inspectierapport 

  van oktober 2010 blijkt dat in het verleden niet conform de archief- 

  wettelijke eisen is vernietigd, zij het niet geheel volgens de Aw 1995. 

Toelichting 

 De in het verslagjaar 2014 geconstateerde achterstand in vernietiging is in 

  2015 geheel ingelopen. De verklaring van vernietiging is echter  

  ondertekend door de gemeentesecretaris  in plaats van de zorgdrager. 

  Daarmee zijn deze verklaringen niet conform art. 8 Archiefbesluit 1995.  

 De zorgdrager is conform art. 30 lid 1 Archiefwet 1995 namelijk het College 

  en niet de gemeentesecretaris.  
Conclusie  

 In 2016 zal deze omissie rechtgetrokken worden door middel van het 

  nemen van een mandateringsbesluit.  

  

14. Vernietigingscategorie 

 Opmerking archivaris NLE 

  Verwijs in de nog vast te stellen verklaring(en) van vernietiging van  

  archief bescheiden naar de categorie van het selectie-instrument waarop de 

  vernietiging per aangehaald dossier plaats zal vinden. Per dossier dient 

  aangegeven te worden welke categorie de basis vormt van de vernietiging.  

 Toelichting 

  Vernietiging dient verplicht te geschieden op basis van de geldende  

  Selectielijst. In deze lijst staat per benoemd op basis van welke categorie 

  en na welke termijn  bepaalde archiefbescheiden vernietigd moeten  

  worden. De gemelde toevoeging is naar mijn mening overbodig.  

  De gemeentearchivaris stemt hiermee in. 

 Conclusie  

  We voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

15. Bedrijfsmatige controle 

 Opmerking archivaris NLE 

  De bedrijfsmatige controle is vastgelegd in uw vastgestelde handboek 

  vervanging, echter de verslaglegging daarvan niet.  

 Toelichting 

  In de diverse overleggen is gebleken dat onze meningen hierover  

  verschillen. In 2016 zal hierover afstemming gezocht worden met de  

  gemeentearchivaris.  

 Conclusie  

  In 2016 zal met de huidige archivaris overleg plaats vinden over 

  het al dan niet opvolgen van dit aandachtspunt. 
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16. Vernietiging in overige vakapplicaties 

 Opmerking archivaris NLE 

  De vernietiging van digitale archiefbescheiden in overige vakapplicaties is 

  gedurende het verslagjaar niet aan de orde gekomen. Het strekt tot de 

  aanbeveling dat uw huidige gemeentearchivaris hier aandacht aan gaat 

  besteden. 

 Toelichting 

  Wanneer er fysiek vernietigd wordt, dan moet het digitale exemplaar wat in 

  vakapplicaties als Verseon, Coda, e.d. voorkomt ook vernietigd worden. 

  Wordt dat niet gedaan, dan is er formeel geen sprake van vernietiging 

  maar van vervanging. 

  Het digitale exemplaar wordt dan automatisch het origineel en daarmee 

  heb je  niets vernietigd. De archivaris NLE heeft hier geen tijd voor vrij 

  kunnen maken. Maar dit is wel degelijk een issue waar iets mee gedaan 

  moet worden. 

 Conclusie 

  In 2016 zal met de huidige archivaris overleg plaats vinden over de 

  wijze waarop de vernietiging uit overige vakapplicaties opgepakt 

  gaat worden.  
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F Archiefruimten 

 

17. Archiefbewaarplaats Burgerzaken 

 Opmerking archivaris NLE 

  De afdeling Burgerzaken beschikt over een officiële archiefbewaarplaats. 

  De provinciale archiefinspectie heeft deze archiefbewaarplaats op 2  

  november 2010 goedgekeurd, echter de formele goedkeuring door het 

  College van GS is achterwege gebleven.  

  Door de gewijzigde Aw 1995 dient de huidige gemeentearchivaris deze 

  archiefbewaarplaats in de toekomst te toetsen aan de archiefwettelijke 

  eisen. 

 Opmerking gemeentearchivaris 

  Zoals blijkt uit het jaarverslag van de eigen archivaris, heeft de provinciale

  archiefinspectie nogmaals bevestigd dat de ruimte formeel is goedgekeurd 

  als archiefbewaarplaats. 

 Toelichting 

  Het klopt dat door GS nooit een formele goedkeuring is gestuurd. De reden 

  waarom deze goedkeuring achterwege is  gebleven, is niet meer te  

  achterhalen.  

  Wel beschikken we over een mailwisseling met de archiefinspectie waarbij 

  deze bevestigd dat de ruimte voldoet aan de eisen van de wet.  

  De archivaris NLE is  daarvan op de hoogte, maar blijft zich formeel  

  opstellen. 
 Conclusie 

  Bedoelde ruimte heeft een formele goedkeuring, de huidige archivaris is 

  hier mee akkoord en zal (conform haar jaarverslag) in 2016 deze ruimte 

  opnieuw toetsen aan de eisen van de wet. 

 

18. Archiefruimte 

Opmerking archivaris NLE 

 De gemeente beschikt over een archiefruimte voor de bewaring van   

  archiefbescheiden, namelijk op de eerste verdieping bij de afdeling DIV.  

 De klimatologische omstandigheden in deze archiefruimte worden door 

  middel van een tweetal dataloggers bij gehouden. Het is onbekend of deze 

  datalogger jaarlijks wordt geijkt. Overleg periodiek de klimaatwaarden van 

  de archiefruimte en jaarlijks het ijkrapport van de dataloggers van deze 

  archiefruimte aan uw huidige gemeentearchivaris.  

Toelichting 

 De bedoelde ruimte voldoet al jaren niet meer aan de eisen van de wet. Dit 

  was ook de reden dat in 2012 in principe besloten is om aan te sluiten bij 

  het NLE. Het is nimmer de bedoeling geweest deze ruimte alsnog aan de 

  eisen aan te passen. Wel wordt het klimaat in de ruimte bewaakt middels 

  dataloggers. Deze zijn onlangs nog uitgelezen en de uitslagen laten zien 

  dat het klimaat binnen de wettelijke marges blijft. Opdracht tot herijken 

  van de dataloggers is inmiddels gegeven. 
Conclusie 

 Dit onderwerp is reeds opgelost. 
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19. Archiefopslagruimte 

 Opmerking archivaris NLE 

  In de kelder van uw gemeentehuis bevindt zich een archiefopslagruimte. In 

  deze ruimte werden de op termijn te vernietigen archiefbescheiden  

  geplaatst. In augustus 2015 is deze archiefopslag ontdaan van  

  archiefbescheiden. Deze ruimte zal voortaan gebruikt gaan worden als 

  museale bewaarplaats.  

 Toelichting 

  In het verleden is deze ruimte in overleg met de archiefinspectie ingericht 

  omdat de ruimte op de 1e verdieping vol dreigde te geraken. In deze  

  ruimte werd  uitsluitend op termijn te vernietigen archiefmateriaal  

  opgeslagen. Door digitalisering en opslag bij Karmac te Lelystad werd deze 

  ruimte overbodig. In 2015 is de ruimte onttrokken aan de archieffunctie en 

  is ze thans in gebruik als opslag voor schilderijen, e.d. 
 Conclusie 

  De ruimte is onttrokken aan de archieffunctie. 
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G Beheer van uw gemeentelijke archiefbewaarplaats NLE 
 

20. Openbaarheid 

 Opmerking archivaris NLE 

  In het verslagjaar zijn geen verzoeken tot raadpleging van een niet  

  openbaar archief in gediend door archiefonderzoekers bij het   

  Erfgoedcentrum Nieuw Land.  

 

21. Beschikbaarstelling aan archiefonderzoekers depot NLE 

 Opmerking archivaris NLE 

  In het verslagjaar zijn er een tweetal collecties geraadpleegd welke  

  berusten in uw gemeentelijke archiefbewaarplaats, waarbij er drie  

  inventarisnummers zijn geraadpleegd. Daarnaast zijn er vier bestellingen 

  ten aanzien van het audiovisuele archief gedaan berustend in uw  

  gemeentelijke archiefbewaarplaats. 

 

Omschrijving 2015 2014 

   

Geraadpleegde collecties GA Noordoostpolder 2 4 

Geraadpleegde inv. nrs. GA Noordoostpolder 3 - 

Bestellingen audiovisueel Archief GA Noordoostpolder 4 - 

 

22. Beschikbaarstelling aan de gemeente Noordoostpolder 

 Opmerking archivaris NLE 

 

Omschrijving 2015 2014 

Totaal aantal uitleningen van beheerde 

archiefbescheiden aan overheidsorganisaties 

7 17 

Uitleningen aan gemeente Noordoostpolder 0 0 

 

23. Verhuizing archiefbescheiden 

 Opmerking archivaris NLE 

  Op 10 december 2015 zijn alle archieven en collecties verwijderd uit de 

  depots te Lelystad en verhuisd VADA te Nijverdal. Dien ten gevolgen  

  berusten er dan ook  geen archieven van uw gemeente meer in de depots 

  alhier. 
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24. Klimatologische omstandigheden NLE 

 Opmerking archivaris NLE 

  In het verslagjaar vertonen de geregistreerde klimaatwaarden grote pieken 

  en dalen, in zowel temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, welke elkaar 

  opvolgen in een relatief korte tijd. Hetgeen resulteert in een onstabiel 

  klimaat. Echter de klimaatwaarden blijven binnen de vereiste bandbreedte.  

  

  Ter voorbereiding op de verhuizing naar VADA ontving uw gemeente- 

  archivaris eerder de klimaatwaarden van de diverse depots bij zowel het 

  Nieuwland Erfgoed centrum als van VADA Archieven. Dit om een  

  klimatologische schok bij het archiefmateriaal te voorkomen. Hoewel de 

  klimaatwaarden van het Nieuwland Erfgoed centrum een onrustig beeld 

  lieten zien was er geen beletsel om de archieven over te brengen. 

 Toelichting 

  Zoals ook uit het jaarverslag van de eigen archivaris blijkt, wordt de  

  (luchtige) conclusie van de archivaris NLE niet zonder meer overgenomen. 

  Het feit dat een dergelijk depot bij het NLE een dergelijk onstabiel klimaat 

  laat zien, is voor ons reden om de verhuisde collecties door een externe 

  partij te laten onderzoeken  op (schimmel)besmetting alvorens definitief op 

  te nemen in de ruimten van VADA. 

  In 2016 zullen de uitslagen hiervan bekend zijn. 

  
 Conclusie bij de punten 20 t/m 24 

  Op het gebied van publieksservice heeft het NLE voor de gemeente geen 

  toegevoegde waarde. Dat ligt niet aan het NLE maar aan het feit dat er 

  geen bezoekers vragen naar onze collecties. 

  De klimaatwaarden in de depots bij het NLE zijn voor ons aanleiding om de 

  verhuisde archiefcollecties eerst te onderzoeken op besmetting alvorens 

  op te nemen in de archiefbewaarplaats bij VADA te Nijverdal. 
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H Overige 

 

25. DMS 

 Opmerking archivaris NLE 

  Het beheer van de archiefbescheiden welke zijn opgenomen in het DMS is 

  goed te noemen. De archiefbescheiden die zijn opgenomen in het DMS zijn 

  toegankelijk,  authentiek en geordend opgeborgen.  

 Toelichting 

  Op dit punt doet de gemeente het dus gewoon goed. Aandachtspunt blijft 

  dat het hier gaat om de archiefbescheiden die zijn opgenomen in het DMS. 

  Helaas is er nog een substantieel deel aan archiefbescheiden wat daar niet 

  in zit (zie punt 10) en waar dit oordeel dus niet voor geldt. 
 Conclusie 

  Een positief punt. 

 

26. Raet 

 Opmerking archivaris NLE 

  Het personeelssysteem van Raet wordt momenteel gebruikt voor het  

  beheer van de personeelsdossiers. Eerder is reeds aangegeven dat dit 

  systeem niet voldoet aan de eisen die de Aw 1995 stelt. In 2013 is gewerkt 

  aan een pragmatische oplossing welke in 2014 tot uitvoer gekomen is. 

  Echter, nu het handboek vervanging bestuurlijk is vastgesteld en vanaf 1 

  januari 2014 geldig is, dienen alle  archiefbescheiden in de zin van de Aw 

  1995 geregistreerd te worden in uw DMS, Verseon.  

  Het gebruik van Raet is in strijd met het vastgestelde handboek  

  vervanging. De pragmatische oplossing werkt nog steeds, maar is niet 

  conform het handboek vervanging.  

 Toelichting 

  Op dit moment is deze problematiek onderwerp van onderzoek. Naast het 

  begrip  dat de vakafdeling voordelen ziet in het werken met Raet, is het 

  probleem dat het geen archiefwaardig pakket is, dat Raet niet voorziet in 

  een generieke koppeling terwijl de aanwezige exportfunctie niet voldoende 

  is om de aanwezige  documenten te borgen in ons DMS. 
 Conclusie 

  In 2016 zal voor de borging van de archiefwaardige documenten die in 

  Raet ontstaan, een afdoende oplossing gerealiseerd worden. 

27. Achterstanden fysiek archief DIV 

 Opmerking archivaris NLE 

  Door de inhuur van extra medewerkers wordt de ontstane achterstand bij 

  de DIV-afdeling ingelopen. Deze achterstand is echter nog wel aanwezig.  

 Opmerking gemeentearchivaris 

  De fysieke achterstanden zoals deze zich bevonden in de paternosterkasten 

  en in de kasten bij de archiefruimte op de eerste verdieping van het  

  gemeentehuis zijn nagenoeg verdwenen. De achterstanden zijn per  

  december 2015 te beschrijven als 1,5 meter aan nog te bewerken archief-

  materiaal. Het is mijn mening dat deze achterstand in 2016 helemaal  

  ingelopen zal zijn. 

 Toelichting 

  Na de reorganisatie van DIV in 2015 zijn diverse medewerkers ingezet op 

  het wegwerken van de achterstand. Inmiddels is er geen achterstand  

  meer.  
 Conclusie 

  Dit punt is geen issue meer 
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28. Achterstanden fysiek archief Burgerzaken 

 Opmerking gemeentearchivaris 

  Niet in het zicht in van het taakveld DIV bevinden zich de fysieke  

  achterstanden van het Cluster Burgerzaken. De archieven berusten in de 

  archiefbewaarplaats op de begane grond van het gemeentehuis. In het 

  verslagjaar is meermaals gevraagd om ondersteuning van het taakveld DIV 

  om achterstanden weg te werken. Het is aan te bevelen om nadere  

  afspraken te maken over het beheer van deze archieven. Het besluit  

  Informatiebeheer van de gemeente Noordoostpolder spreek van een   

  « hoofd van de beheereenheid ». In de praktijk is dit de manager van het 

  Cluster Informatie. Het zou in deze logisch zijn om het integrale  

  archiefbeheer van het Burgerzakenarchief bij het cluster Informatie neer te 

  leggen. 

 Toelichting 

  Op dit moment zijn er gesprekken gaande met Burgerzaken op welke wijze 

  deze problematiek op korte termijn opgelost gaat worden. 
 Conclusie 

  In 2016 zullen nadere afspraken gemaakt worden en zal de achterstand 

  weggewerkt worden, een en ander in overleg met de gemeentearchivaris. 

 

29. Paternosterkasten 

 Opmerking archivaris NLE 

  Er zijn vraagtekens of de Paternosterkasten voldoen aan de archiefwettelijk 

  eisen van brandwerendheid + in hoeverre deze dagelijks worden afgesloten 

 Toelichting 

  In maart 2015 zijn gegevens aangeleverd aangaande brandwerendheid van 

  de Paternosterkasten. De dagelijkse afsluiting van de Paternosterkasten is 

  adequaat geregeld. In de bezetting wordt een ‘venster’ gehanteerd waarbij 

  er altijd een medewerker op DIV aanwezig is van 8 tot 5. De eerste  

  medewerker opent de paternosterkasten en de kluis, terwijl de laatste deze 

  afsluit. De gemeentearchivaris gaat hiermee akkoord. 

  Het pijnpunt bij de archivaris NLE zit in het feit dat dit niet formeel is  

  vastgelegd. 
 Conclusie 

  We voldoen aan de wettelijke eisen. 

 

30. Schoonmaakbeleid 

 Opmerking archivaris NLE 

  Er is geen actie ondernomen om de schoonmaak daadwerkelijk uit te  

  voeren.  

 Toelichting 

  In het verslagjaar zijn aan de archivaris NLE documenten overhandigd met 

  betrekking tot de wijze van schoonmaak. Met het schoonmaakbedrijf zijn 

  afspraken gemaakt om deze op afgesproken tijden (4x per jaar) uit te 

  voeren. Deze extra kosten worden betaald uit het budget Archief. Er is met 

  cluster S&O afgesproken om dit te zijner tijd in een nieuw contract op te 

  nemen, maar nu uit  praktische overwegingen als extra afspraak mee te 

  laten lopen. Inderdaad kan er nu dan ook geen gewijzigd contract overlegd 

  worden, maar dat betekent niet dat niet conform de opdracht van de  

  archivaris NLE gewerkt wordt.  
 Conclusie 

  We voldoen aan de wettelijke eisen. 
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31. Overbrenging archieven 

 Opmerking archivaris NLE 

  In het verslagjaar zijn geen archieven van de gemeente Noordoostpolder 

  overgebracht naar de archiefbewaarplaats NLE. De gemeente voldoet tot 

  op heden nog niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheids- 

  archieven over te brengen rekening houdend met de in art. 12 lid 1 Aw 

  1995 gestelde overbrengingstermijn van twintig jaar dient uw archief tot 

  en met 1995 overgebracht te zijn naar uw gemeentelijke   

  archiefbewaarplaats.  

  Uit het plan van aanpak inzake DIV blijkt dat in 2014 en 2015 de  

  archiefblokken 1962-1986 en 1987-2005 worden overgebracht naar uw 

  archiefbewaarplaats. In het verslagjaar zijn geen vorderingen door uw 

  gemeente gemaakt in de bewerking van deze twee archiefblokken.  

  De bewerking van de archieven van de Brandweer, Publieke Werken en de 

  bouwvergunningen verdient ook uw aandacht.  

  Op dit moment voldoet u niet aan uw overbrengingsplicht, daar de  

  gemeentelijke archieven tot en met 1995 niet zijn overgebracht naar uw 

  gemeentelijke archiefbewaarplaats. Uw College dient mensen en middelen 

  ter beschikking te stellen om deze archieven te bewerken om zodoende te 

  voldoen aan art. 3 Aw 1995. 

 Opmerking gemeentearchivaris 

  De manager Informatie heeft tevens door middel van een   

  overdrachtsverklaring2 de bouwdossiers van de gemeente Noordoostpolder 

  over de periode 1942 – 2010 overgedragen naar de archiefbewaarplaats. 

 Toelichting 

  Er is inderdaad nog steeds een achterstand in overbrenging van  

  archiefblokken. 

  Gelet op de besluitvorming omtrent het niet verlengen van het DVO met 

  het NLE is in 2015 dan ook bewust geen archiefmateriaal meer  

  overgebracht naar het NLE. 

  Het is echter pertinent niet juist dat er geen vorderingen zijn gemaakt. 

  In het Plan Van fysiek naar digitaal was o.a. het doel om de blokken 1962-

  1986 en 1987-2005 geïnventariseerd, gedigitaliseerd en overgebracht te 

  hebben. Dit is helaas door omstandigheden niet gelukt.  

  Inmiddels is het blok 1962-1986 gereed voor digitalisering en   

  overbrenging.  

  In het nieuwe plan is ingestoken op het per 2018 gereed hebben van de 

  blokken 1987-2002 + 2003-2013. Tevens zullen de aanwezige deponeerde 

  archieven ook bewerkt worden. Hiermee zou het gehele bestuursarchief 

  van de gemeente in 2018 digitaal toegankelijk zijn. 

  Gelet op de beschikbaar gestelde financiële middelen in de periode  

  2012-2018 vind ik de opmerking van de archivaris NLE, dat het college 

  voldoende mensen en middelen beschikbaar moet stellen, achterhaald. 
 Conclusie 

  De geconstateerde overbrengingsproblematiek is minder zorgwekkend dan 

  gepresenteerd en zal per 2018 opgelost zijn.  

 

                                           
2
 Overdrachtsverklaring d.d. 15-12-2015, kenmerk 356383. 


