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Aanvraag machtiging opschorten overbrengen archief voormalige gemeente Vlijmen 19881996

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995 is de gemeente verplicht om archiefbescheiden,
die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar, over te brengen naar een
archiefbewaarplaats. Het Archiefbesluit 1995, artikel 9 eerste lid stelt daarbij dat deze archiefbescheiden in
verschillende perioden mogen worden overgebracht, maar niet later dan tien jaar nadat de
archiefbescheiden de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt. Indien nodig biedt artikel 13, lid 3 van de
Archiefwet 1995 de mogelijkheid om hiervan af te wijken en daarover gaat dit voorstel.
Feitelijke informatie
Elk jaar (sinds 2015) voert de (streek)archivaris van het Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena
(hierna: SALHA) jaarlijks een controle uit in het kader van het interbestuurlijke toezicht. Na deze controle
wordt er een verslag opgesteld waarbij de kritische prestatie-indicatoren worden behandeld (het KPIverslag). Bij de nulmeting in 2015 werd geconstateerd dat onze gemeente een archiefachterstand heeft met
het verwerken/bewerken van zowel het digitale archief (het zaaksysteem) als het fysieke archief. Er is toen
een plan opgesteld om deze achterstanden (en andere punten uit het KPI-verslag van 2015) in de periode
2016-2020 weg te werken. Zo is het wegwerken van de digitale achterstand onderdeel geworden van de
dagelijkse werkzaamheden. Dit heeft succes want zo hebben we dit jaar 30.000 meer zaken gearchiveerd
dan dat er zijn bijgekomen. Voor het wegwerken van de fysieke achterstand is één medewerker vrijgespeeld
om dit op te pakken en er is voor twee jaar inhuur gepleegd om de dagelijkse werkzaamheden van deze
medewerker over te nemen. Verder is er geprobeerd om de fysieke achterstand sneller weg te werken met
de inzet van werkervaringsplaatsen (lees handjes), maar er bleek toch meer kennis en kunde nodig te zijn
om de fysieke archieven goed te verwerken/bewerken. Het gevolg is dat het wegwerken van de fysieke
achterstand langer duurt, maar wel goed gebeurt. Er staat daarom ter ondersteuning weer een vacature
open voor twee jaar om de dagelijkse werkzaamheden voort te kunnen zetten.
De archiefruimte in Vlijmen voldeed niet aan de wettelijk gestelde eisen en in samenspraak met het SALHA
en de provincie is het archief in 2018 en begin 2019 geheel verbouwd. Het voldoet nu aan alle gestelde
eisen. Tijdens de verbouwing is de inhoud van het archief tijdelijk uitgeplaatst en dat zorgde ervoor dat de
werkzaamheden voor de fysieke achterstand bijna stil kwamen te liggen.
Toen het SALHA dit jaar de archiefinspectie ging uitvoeren, werd er geconcludeerd dat, conform de
hierboven genoemde artikelen 12 en 9, de archiefserie van de voormalige gemeente Vlijmen periode 19881996 al in 2018 overgebracht had moeten zijn naar onze archiefbewaarplaats van het SALHA en dat de
serie voormalige gemeente Drunen 1991-1996 in 2019 moet worden overgebracht. Het SALHA heeft ons
daarom geadviseerd om voor de serie van de voormalige gemeente Vlijmen een ‘machtiging opschorten
overbrengen archief’ aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant. Hierover is ook contact geweest met de
afdeling Interbestuurlijk Toezicht archief- en informatiebeheer van de provincie. Men gaf aan geen bezwaar
te hebben tegen het verlenen van een machtiging tot uitstel van overbrenging, mits de genoemde serie in
2020 alsnog wordt overgebracht.
Afweging
Het voorstel is om de provincie formeel te informeren over de achterstand in het overbrengen van de
archiefbescheiden en de genoemde machtiging tot opschorten aan te vragen. Hiermee voldoet u enerzijds
aan de wet- en regelgeving en zorgt u ook voor duidelijkheid naar onze klanten (en die van het SALHA). Zij
weten dan dat het iets langer gaat duren voordat de archiefserie van de voormalige gemeente Vlijmen
(geheel) openbaar en toegankelijk is via het SALHA.
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Uitstel tot en met 2020 geeft ons met de huidige bezetting genoeg tijd om de serie van de voormalige
gemeente Vlijmen 1988-1996 klaar te maken en over te brengen. De vrijgespeelde medewerker zal zich dan
vanaf april geheel richten op het verwerken/bewerken van deze serie en de serie van de voormalige
gemeente Drunen 1991-1996 die dit jaar moet worden overgebracht. Wanneer het nieuwe zaaksysteem aan
het eind van dit jaar is geïmplementeerd, en de andere DIV-medewerkers dus meer tijd en ruimte hebben,
zal er worden gekeken of zij in 2020 nog moeten meehelpen om het overbrengen van de serie van de
voormalige gemeente Vlijmen tijdig te realiseren.
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Risico's
Het voornaamste risico van het niet aanvragen van de machtiging tot opschorten is dat onze gemeente niet
langer voldoet aan wet en regelgeving. Dit heeft gevolgen voor de beoordeling door het SALHA in het
jaarlijkse KPI-verslag dat zij opstellen. Ook zult u hier dan door de provincie Noord-Brabant op worden
aangesproken.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, dan zal het bijgevoegde verzoek om de machtiging worden toegestuurd
aan de provincie Noord-Brabant.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 9 april 2019,
gelet op artikel 13, lid 3 van de Archiefwet 1995,
besloten:
een machtiging tot opschorten overbrengen archief voormalig gemeente Vlijmen 1988-1996 aan te vragen
bij de provincie Noord-Brabant.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Provincie Noord-Brabant
IBT archief- en informatiebeheer
E. Baas
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

ONS KENMERK:

00584212

UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:
AANTAL BIJLAGEN:
DATUM:
VERZ.

Nienke van Haasteren
aanvraag machtiging tot opschorting overbrengen archief voormalig Vlijmen 1988-1996
0
9 april 2019
10 april 2019

Geachte heer Baas,
Zoals telefonisch al besproken, met mevrouw N. van Haasteren, vragen wij hierbij op grond
van artikel 13, lid 3 van de Archiefwet 1995 een machtiging tot opschorting van de plicht tot
overbrengen aan voor het archief van de voormalige gemeente Vlijmen periode 1988 1996.
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De gemeente heeft te kampen met een achterstand in het verwerken van zowel haar
digitale als fysieke archief. Om deze achterstand weg te kunnen werken zijn er sinds 2015
maatregelen genomen. Zo is het wegwerken van de digitale achterstand onderdeel van de
dagelijkse taken geworden (omdat deze dagelijks groeit) en is er voor de fysieke
achterstand één medewerker vrij gespeeld om dit aan te pakken. Pogingen om door
werkervaringsplekken (lees handjes) de fysieke achterstand sneller weg te werken waren
geen succes. Daarbij heeft ook de verbouwing van het archief in het gemeentehuis in
Vlijmen, in 2018 en 2019, ervoor gezorgd dat de genoemde serie niet tijdig is overgebracht
naar de archiefbewaarplaats het Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena (SALHA).
Met de huidige bezetting en de verdere inzet van één medewerker voor het wegwerken
van de fysieke achterstand is het wel mogelijk om deze serie in 2020 over te brengen.
Wij vernemen graag of u akkoord gaat met deze machtigingsaanvraag en de
overbrengingstermijn van 2020.
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees
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raadplegen op www.heusden.nl.

