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1

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag gemeentearchivaris over 2018. Dit verslag breng ik, zoals in de
Archiefverordening is bepaald, jaarlijks uit aan het college van burgemeester en wethouders (B&W).
Een van de medebewindstaken waarvan de raad horizontaal toezichthouder is, betreft de uitvoering van
de archieftaak volgens de Archiefwet 1995. De provincie heeft repressief toezicht. Om de
toezichtsorganen tijdig van voldoende informatie te voorzien zal het jaarverslag voortaan jaarlijks vóór
1 juli aan B&W worden uitgebracht.
Vanuit de wettelijk bepaalde taak van de gemeentearchivaris is het mijn opdracht verslag te doen van
het beheer van de archiefbewaarplaats dat wordt uitgevoerd door CODA Archief en van het toezicht op
de archieven die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht. Mijn collega Willem Dings richt
zich voornamelijk op de uitvoering van het toezicht. Zijn bevindingen zijn in hoofdstuk 4 van dit
jaarverslag weergegeven.
CODA heeft in zijn jaarverslag 2018 uitgebreid verslag gedaan over de activiteiten van CODA Archief
en Kenniscentrum waarvan ik voor dit verslag gebruik heb gemaakt.
Ik beperk mij hier tot de hoofdlijnen van de uitvoering van het beheer en ik geef een analyse met lijnen
naar de toekomst.

Apeldoorn, mei 2019

Martin Jochems
gemeentearchivaris
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Samenvatting

CODA voert voor de gemeente Apeldoorn het archiefbeheer uit. Voor 2018 is een vergoeding verstrekt
van € 796.028. In de prestatieafspraken voor het archiefbeheer ligt de nadruk vooral op publieks- en
vraaggerichte ontsluiting door digitalisering en minder op het intern gericht archiefbeheer.
Belangrijke aandachtspunten in 2018 zijn geweest de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbeheer (AVG) en een landelijk veel aandacht trekkende auteursrechtenkwestie. CODA heeft
in verband daarmee ca. 3.000 van de 40.000 afbeeldingen offline moeten zetten om mogelijke claims
te voorkomen.
Er is een visie vastgesteld op de rol van CODA ten aanzien van de dienstverlening en het archiefbeheer
in relatie tot de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot.
Het aantal bezoeken (3.902) is ten opzichte van 2017 verder gedaald met 4,5% door sterke toename
van digitale beschikbaarheid van archieven op het web. Het websitebezoek lijkt te zijn gedaald. De
gedaalde cijfers zijn een gevolg van een andere registratie door CODA. Het aantal online gepubliceerde
inventarissen en plaatsingslijsten neemt jaarlijks verder toe. Van ruim 80% van de totale
archievencollectie zijn de toegangen digitaal.
De archiefbestanden van de archiefbewaarplaats zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met 27 m1.
De komende tien jaar zal geen capaciteitstekort van de archiefbewaarplaats optreden. Gemeentelijke
archieven daterend vanaf 2016 zullen in de toekomst alleen digitaal worden overgebracht naar een edepot, een digitale archiefbewaarplaats. Tevens komt door vervanging van papieren door digitale
archiefbescheiden binnen een aantal jaren ca. 400 m¹ vrij.
Tweejaarlijks wordt een onderzoek aan de hand van kritische prestatie indicatoren voor archieven de
zogenaamde Archief KPI uitgevoerd, waarin ook de kwaliteit van de archiefbewaarplaats met
dienstverlening wordt getoetst. De meting aan de hand van de Archief KPI heeft in 2017 plaats
gevonden. De volgende meting wordt in 2019 weer uitgevoerd. Daarvan zal het resultaat in 2020 in het
jaarverslag 2019 worden weergegeven. In 2018 is verslag uitgebracht aan het college van B&W ten
behoeve van de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad. In dit verslag wordt beknopt
aangegeven wat met de aanbevelingen is gedaan. Tevens zijn Archief KPI’s uitgevoerd voor de VNOG.
Het verslag daarvan is inmiddels aan het betrokken bestuur uitgebracht.
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Beheer archiefbewaarplaats

3.1

Algemeen

Het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt uitgevoerd door CODA Archief. De
gemeente Apeldoorn en de Stichting CODA hebben de in 2015 hiervoor aangegane dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor 2018 verlengd. In deze overeenkomst worden de vergoeding en de
prestatieafspraken vastgesteld. Voor 2018 is een vergoeding verstrekt van € 796.028. In verband met
wijzigingen in het aanbestedingsrecht gaan we in 2019-2020 vaststellen op welke wijze de opdracht
voor de uitvoering van het archiefbeheer voor de volgende jaren vorm moet krijgen.
De gemeenteraad heeft eind 2016 de cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-20201 vastgesteld en
daarmee het cultuurbeleid van de gemeente voor de komende jaren vormgegeven. Binnen deze kaders
heeft CODA beleid geformuleerd en vastgelegd in de visie Koers van CODA2. CODA geeft bij zijn
taakuitvoering gevolg aan de in deze visie vastgelegde uitgangspunten. In de prestatieafspraken voor
CODA Archief ligt de nadruk nu meer op participatie, interactie met het publiek, publieks- en vraaggerichtheid door verdergaande digitalisering en minder op het intern gericht archiefbeheer. In de
netwerksamenleving anno nu met zijn toenemende digitalisering is voor archiefinstellingen de
traditionele intern gerichte houding niet passend meer. Een moderne archief-instelling werkt aan het
vergroten van zijn zichtbaarheid, heeft voortdurend interactie met het publiek om archieven en collecties
aan te vullen en de toegang te verbeteren en laat actief zien dat de archieven en collecties van nut en
waarde zijn.
Elk kwartaal en ook tussentijds heb ik overleg gevoerd met CODA Archief over de uitvoering van de
prestatieafspraken en heb ik de actuele ontwikkelingen besproken. Terugkerende thema’s zijn het
kwaliteitsmanagement, dienstverlening, digitaliserings- en erfgoedbeleid. De bescherming van
persoonsgegevens heeft naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) de volle aandacht. Persoonsgegevens komen voor in onderdelen van
archieven en hun toegangen. Archiefinstellingen hebben de taak archieven zoveel mogelijk openbaar
te doen zijn, anderzijds hebben zij te waken over de privacy van burgers waarvan persoonsgegevens
in die archieven zijn opgenomen. Dit geeft een spanningsveld tussen de theorie van wet- en regelgeving
en de praktijk van het archiefbeheer en beschikbaarstelling van informatie . Zo is erop dit moment een
dialoog gaande tussen de vertegenwoordiging van archiefinstellingen KVAN/BRAIN en de Autoriteit
Persoonsgegevens ten aanzien van het beheer van bevolkingsregistraties om een werkbaar kader te
ontwikkelen waarin openbaarheid én privacybescherming in het juiste evenwicht zijn. Ik verwacht dat
we in 2019, zodra een gemeenschappelijk werkbaar kader beschikbaar is, de meest passende
maatregelen kunnen nemen om het archiefbeheer in lijn te hebben met de AVG met behoud van een
maximale openbaarheid en beschikbaarheid van archieven.
In het overleg met CODA Archief hebben we gesproken over de rol van CODA Archief in de toekomst
met het oog op de komst van de digitale archiefbewaarplaats, het e-depot. CODA heeft een visie
opgesteld ten aanzien van de dienstverlening en het archiefbeheer in relatie tot het te realiseren e-depot
in 2019.

3.2

Dienstverlening

Het aantal geregistreerde bezoekers fluctueerde in deze verslagperiode. Ten opzichte van 2017 was er
in 2018 een daling van 16,3% met het aantal van 74. Het aantal bezoeken (3.902) is verder gedaald
met 4,5%. De daling is deels te verklaren door verandering in de registratie van CODA Archief. Landelijk
is er een trend van een stabiliserend bezoekersaantal van archieven. Door sterke toename van digitale
beschikbaarheid van archieven op het web en anderzijds de beperking daarvan als gevolg van de
invoering van de AVG, komen bezoekers nu meer voor verdiepend onderzoek en specifieke vragen
naar de studiezaal.
Bronnen die tot nu toe weinig werden geraadpleegd komen meer in de belangstelling. CODA selecteert
deze bronnen op basis van hun informatierijkdom voor het digitaliseringprogramma. Daarnaast is i.v.m.
de invoering van de AVG een deel van de gedigitaliseerde bevolkingsregisters off-line gezet van de

1
2

cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-2020
Koers van CODA 2017-2020
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website. Onderzoek voor deze bronnen is alleen na inschrijving in de studiezaal van CODA Archief
mogelijk.
De bouwvergunningen daterend vanaf 1906-1972 zijn gedigitaliseerd, maar om technische redenen nog
niet in de studiezaal digitaal beschikbaar. Tevens wordt in 2019-2020 verbetering aangebracht aan de
toegankelijkheid. Aan de digitalisering van de bouwvergunningen vanaf 1973-2016 wordt gewerkt..
Raadpleging van bouwvergunningen is na een periode van daling weer toegenomen (19,3%), als gevolg
van de verbeterde woning/ vastgoedmarkt door de groeiende economie. Het gebruik van andere
originele archiefbescheiden is na een daling in de vorige verslagperiode ook weer gestegen(18,1%).
Het aantal digitale raadplegingen via de door CODA beheerde websites met historische informatie is
gedaald met 22,1%. Deze daling is deels te verklaren door verandering in de registratie van CODA
Archief. Het aanbieden van meer digitale content door digitalisering van voor het publiek belangrijke
informatiebronnen zorgt voor hoge cijfers van het digitale bezoek.
Informatie over activiteiten, exposities en educatie zijn te vinden in het jaarverslag van CODA 2018
In oktober 2018 is de verbouw van het museum- en kenniscentrum van CODA gestart. Er komt tussen
het bibliotheek- en museum-archiefdeel een nieuwe ingangspartij. Het kenniscentrum zal worden
verplaatst naar de plek van het huidige CODA-café. Het is de verwachting dat bezoekers het archiefen kenniscentrum beter zullen kunnen vinden.

3.3

Archiefbeheer

3.3.1

Algemeen

De archiefbestanden in de archiefbewaarplaats zijn met 27 m¹ toegenomen zodat de totale
archievencollectie eind 2018 4.738 m¹ bedroeg (zie tabel 2). De huidige capaciteit van de depots is 6100
m¹. Netto is er dan 1.362 m¹, 22,3% van de depotcapaciteit, vrij beschikbaar. Mijn verwachting is dat er
de komende tien jaar geen capaciteitstekort van de archiefbewaarplaats zal optreden, zoals eerder wel
gedacht . In 2016 is de papieren dossiervorming binnen de gemeentelijke organisatie door de volledige
invoering van het digitaal archiveren grotendeels gestopt. De gemeentelijke archieven over de periode
1998-2018 zullen niet eerder worden overgebracht dan vanaf 2021.
Het is mogelijk om archiefbestanden onder voorwaarden te vervangen door digitalisering. De papieren
bestanden kunnen daarna worden vernietigd. De kosten hiervan zullen lager zijn dan die van uitbreiding
van de archiefbewaarplaats. Van de serie van bouwvergunningen vanaf 1973 en de latere WABOvergunningen kan door vervanging binnen een aantal jaren ca. 400 m¹ vrij komen. Dit voorkomt een
investering voor aanpassing of uitbreiding van de depots in de toekomst.
De komst van de AVG heeft ook een behoorlijke impact voor het archiefbeheer en de
beschikbaarstelling. Er zal een nieuwe balans moeten komen tussen openbaarheid en privacy. Bij de
vorming van archieven zijn voor dat de nieuwe privacywetgeving zijn intrede deed, persoonsgegevens
op onderdelen van archieven juist als ordeningskenmerk gebruikt waardoor in dat geval
archiefbescheiden op persoonsnaam toegankelijk zijn. Strikte uitvoering van beschermende
maatregelen met een letterlijke wetsinterpretatie leidt echter tot het sluiten van omvangrijke onderdelen
van archieven waarvan de toegankelijkheid en beschikbaarheid tot nu toe niet ter discussie stond. In
2018 heb ik met CODA een plan van aanpak opgesteld om de toegangen op de archieven te laten
voldoen aan de bepalingen van de AVG. Dit plan moet in 2019 zijn uitgevoerd . Voor de
bevolkingsregisters wordt een landelijk beleidskader ontwikkeld door de Archiefbranche in afstemming
met de Autoriteit Persoonsgegevens3. Wanneer dit beleidskader beschikbaar is zal CODA voor de
beschikbaarstelling passende maatregelen kunnen nemen .
De fysieke staat van de collecties is in de afgelopen verslagperiode gehandhaafd. De administratie van
het depotbeheer, o.a. de standplaatsregistratie, is in 2018 verder geprofessionaliseerd.
3.3.2

Verwerving

Het gemeentelijk archief van 1985-1997 is na bewerking geplaatst in de archiefbewaarplaats, maar nog
niet formeel overgebracht. In verband met de invoering van de AVG in 2018 wordt de archiefinventaris
3

In december 2018 is er een dialoog gestart tussen KVAN/BRAIN en de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij het verschijnen van dit jaarverslag was nog geen informatie bekend.
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zodanig aangepast dat bij online publicatie in de beschrijvingen geen persoonsgegevens zichtbaar zijn.
Formele overbrenging zal daarom pas plaats vinden medio 2019. Het archief is dan krachtens de
Archiefwet openbaar met restricties t.a.v. de raadpleging van archiefbescheiden waarin
persoonsgegevens voorkomen.
Tabel 2en 3 geven een volledig beeld van nieuw verworven archieven/collecties, van aanvullingen op
reeds aanwezige archieven/collecties en van ontvangen filmmateriaal.
3.3.3

Digitalisering en online beschikbaarstelling

CODA Archief heeft weer hard gewerkt aan de verdere online beschikbaarstelling van archieven en
collecties. Het aantal online gepubliceerde toegangen neemt jaarlijks verder toe (zie tabel 4). Van de
418 archieven zijn er 336 digitaal toegankelijk, ruim 80% van de totale archievencollectie. De toegangen
zijn via de website van CODA met behulp van het ‘portaal’ Atlantis benaderbaar.
De digitalisering van de bouwvergunningdossiers 1906-1972 (195 m¹) is afgerond in 2017. Om
technische redenen is het bestand nog niet operationeel. Bezoekers dienen daarvoor nog de
microfiches te gebruiken. Digitalisering van de jaargangen 1973-2016 (totaal 1013 m¹, waarvan 438 m¹
in de archiefbewaarplaats ) is nu gaande. Eind 2021, het jaar waarin de Omgevingswet in werking zal
zijn getreden, zullen alle papieren bouw- en WABO-vergunningen gedigitaliseerd zijn, totaal 133.120
dossiers met een lengte van 1.208 m¹. Het doel is dat het digitaal bouwarchief vanaf 2022 ook voor het
publiek op het web is te raadplegen. Complex daarbij is het goed inregelen van de bescherming van
persoonsgegevens op tekeningen en bescherming van auteursrechten. Onbeperkt publiceren betekent
inbreuk op privacy en auteursrecht. Schending van het auteursrecht geeft het risico op financiële claims.
In 2018 zijn de jaargangen 2001-2009 gescand. Het indexeren is echter complex en heeft meer tijd
nodig. De verwachting is dat medio 2019 dit gescande deel ook correct geïndexeerd zal zijn.
Een belangrijk deel van de krantencollectie is in 2018 via het collectiebeheersysteem van CODA op het
web beschikbaar en doorzoekbaar gekomen. Tevens zijn alle toegangen van de rechterlijke archieven
van de Hoge heerlijkheid Het Loo uit de achttiende eeuw digitaal beschikbaar gekomen via het web.
In de verslagperiode is landelijk in de archiefbranche discussie gevoerd over de digitale beschikbaarstelling van bevolkingsregisters op het web en ook andere vormen van beschikbaarstelling in de
studiezalen van archiefdiensten, dit met het oog op de verscherpte privacywetgeving. CODA heeft de
bevolkingsregisters waarin gegevens van personen jonger dan 110 jaar voorkomen, in februari off-line
gezet. In afwachting van de uitkomst van het overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens in 2019 blijft
raadpleging op de studiezaal onder voorwaarden nog mogelijk.
Het beschikbaarstellen van afbeeldingen op het web is in 2018 landelijk in de aandacht geweest tot in
de Tweede Kamer. Erfgoed Leiden werd veroordeeld door de kantonrechter om alsnog over een betwist
aantal afbeeldingen auteursrecht te betalen. Dit heeft er toe geleid dat erfgoed- en archiefinstellingen
afbeeldingen uit hun beeldbanken die mogelijk auteursrechtelijk betwistbaar zijn, offline hebben gezet.
CODA heeft ook een beeldbank met ca. 40.000 afbeeldingen. Daarvan zijn er in 2018 ca. 3000
onzichtbaar gemaakt.
3.3.4

Samenwerking

Een belangrijk doel van CODA Archief is het verleden van de Apeldoornse samenleving te
documenteren en dit weer te delen. Het verzamelen, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van dit
gedocumenteerd verleden is niet alleen een taak van archiefprofessionals. Er is veel kennis over ons
verleden onder het publiek. Daarom betrekt CODA Archief het publiek bij deze acties in de vorm van
projecten, gezamenlijke bijeenkomsten, exposities en evenementen en werken verschillende vrijwilligers aan het verzamelen en ontsluiten van ons collectief geheugen.
CODA Archief heeft hiervoor in 2018 bijdragen geleverd of projecten georganiseerd zoals Maand van
de geschiedenis met het landelijke thema Opstand, Open Monumentendagen, in de serie Atlas van
Apeldoorn het Kroontjesproject De Naald, een vervolg op de editie van vorig jaar waarin de wijk De
Naald centraal stond. Het doel van dit initiatief is dat op termijn de decoratieve kroontjes op het hekwerk
bij het monument De Naald teruggeplaatst worden.. In januari was het 75 jaar geleden dat de joodse
psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch ontruimd werd. In nauwe samenwerking met het
Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch en ’s Heeren Loo Groot Schuylenburg stelde CODA een fotoexpositie samen met materiaal uit eigen archief en uit andere collecties
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3.4

Statistiek CODA Archief

3.4.1

Publieksbereik

Tabel 1
Bezoekers Archief

2015

2016

2017

2018

aantal ingeschreven bezoekers

424

393

454

380

aantal bezoeken

4.455

4.269

4.086

3.902

digitaal bezoek CODA archief

42.000

55.373

64.543

59.170

digitaal bezoek Geheugen van
Apeldoorn

22.192

11.322

13.449

9.906

digitaal bezoek Apeldoorn en de
Oorlog

24.748

14.872

37.946

21.175

Totaal aantal contacten

93.819

86.229

120.478

94.533

per brief

7

1

6

4

per telefoon

12

41

38

25

per e-mail

427

483

497

580

96

88

Onderzoeksvragen4

vanuit Collectie Gelderland
onderzoeksvragen n.a.v. bezoek

42

65

39

47

Totaal

488

590

676

744

1

0

0

0

1.251

1.152

1.427

1.703

overige originele stukken

568

907

665

764

documentatie

17

7

4

12

boeken en tijdschriften

51

29

12

11

door gemeente Apeldoorn

319

184

143

168

2.207

2.279

2.251

2658

1.123

1.351

1.153

1.164

genealogische bronnen

453

211

109

61

overige (o.a. films en video's)

98

124

119

76

1.674

1.686

1.381

1.301

Geraadpleegde documenten
genealogische bestanden
bouwvergunningen

Totaal

Geraadpleegde verfilmde
bronnen
bouwvergunningen

Totaal

4

reguliere vragen aan de balie niet meegenomen
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3.4.2

Archiefbeheer

Tabel 2 Omvang collectie archieven in CODA Archief

Aantal archieven
Aanwinsten (aantal)
Aanwinsten (m¹)
Vernietigd (m¹)
Totale omvang (m¹)

2015

2016

2017

2018

390
10
34
4.550

400
10
8
4.558

413
13
153
4711

418
5
27
4.738

Tabel 3 Verworven archieven/collecties 2018
Naam archief of collectie
- aanvulling archief Het Hoogeland; gastenboek (1900)
- materiaal van en over Sparta
- materiaal Holthuizer Molen
- album met foto’s en knipsels van operettevereniging De
Kunstgroep (1945-1975)
- archief Drukkerij Van den Bosch en Davo
- archief Het Sportfondsenbad
- materiaal van en over Van Gelder Papier Apeldoorn
- aanvulling Fonds Koning Lodewijk Napoleon
- archief van de Voetbalvereniging Loenermark
- Apeldoornsche Courant 28 juli 1860
- materiaal afdeling cultuurhistorie gemeente Apeldoorn
- schetsen muziektent Apeldoorn

m¹
0,125
0,250
0,5
0,125
0,625
0,875
0,250
0,250
2,5
0,125
0,5
0,125

Foto’s/dia’s:
- aanvulling fotocollectie Stokking; foto’s van Apeldoorn in de
winter (1950)
- foto’s van het Apeldoornsche Bosch
- groepsfoto Klein Seminarie Arnhemseweg (1936)
- sloopfoto’s (fotograaf Albert Cnossen)
- luchtfoto’s (luchtfotograaf Hans Snelleman)

digitaal + fysieke foto’s
1 fysieke foto
digitaal
digitaal

Ansichtkaarten:
- 26 ordners met ansichtkaarten van Apeldoorn en omgeving
- collectie ansichtkaarten Bekkering

3,75
0,250

Verschillende losse schenkingen
Totaal

0,5
10,75

Huur archiefruimte
- VNOG
Totaal

16,25
27,00

digitaal

Tabel 4 Digitale toegangen archieven via website CODA Archief

inventarissen online

2015

2016

2017

2018

60

61

68

70

9

plaatsingslijsten online

238

250

257

266

Totaal aantal toegangen online

298

311

325

336

3.4.3

CODA Archief financieel

Tabel 5 Financieel kostenoverzicht CODA Archief

Kostensoort

omschrijving

Personeel

Archiefbeheer
en
digitalisering
Educatie, PR,
presentatie
Kenniscentrum
Materieel
beheer en
depot
Vrijwilligers
Totaal

Huisvesting
(o.a. beheer
gebouwen)
Overige
kosten (o.a.
directie /
management
/ alg
functies)
Totaal

2015
fte
lasten

2016
Fte
lasten

2017
Fte
lasten

2018

4.3

€ 190.000

3.9

3.9

€ 195.000

3.5

1,3

€ 60.000

1

1

€ 50.000

1

€50.000

1.7
2.0

€ 78.000
€ 92.000

1
1

1
1

€ 50.000
€ 100.000

1
1

€50.000
€75.000

4,0
*
14.3

€ € 420.000

4.5
11.4

€ 429.000

4.5
11.4

-

€ 175.000

4.5

-

€ 395.000

€350000

€ 225.000

€ 296.000

€ 302.000

€271000

€ 225.000

€ 200.000

€ 204.000

€274000

€ 870.000

€ 925.000

€ 901.000

€895.000

Toelichting bij tabel 5
CODA is een gefuseerde instelling waarin bibliotheek, museum en archief zowel organisatorisch als
operationeel zijn geïntegreerd. De kosten van bibliotheek en museum worden deels gedekt uit de
gemeentelijke subsidie in het kader van de cultuurnota Cultureel Kapitaal 2017-2020. CODA Archief wordt
grotendeels gedekt door een vergoeding in het kader van de opdracht van de gemeente aan CODA voor de
uitvoering van het archiefbeheer. Deze vergoeding bedroeg voor het jaar 2018 € 796.028. Overhead op
gebied van Directie en Staf en de kosten van de algemene backoffice ICT, Financiën, Beheer Gebouwen
etc. zijn niet meegenomen in dit formatie - overzicht. Deze kosten zijn een deel van huisvesting en overige
kosten. Dat geldt wel voor educatie en PR.
De medewerkers backoffice archief, deels registratie en de inzet voor digitalisering zijn opgenomen. De
medewerkers Collectiebeheer en medewerkers van de Frontoffice Archief en Kenniscentrum zijn
grotendeels voor het archief werkzaam, naast hun werkzaamheden voor Klantenservice. Daarnaast zijn er
op meerdere plekken vrijwilligers voor het archief werkzaam. De algemene kosten zijn verhoogd met 2%.
De terugloop van fte’s wordt veroorzaakt door beperking van de openingstijden Front Office tot 3 dagen,
met daaraan gerelateerd de bezetting van het depot. Daarnaast is er gekeken naar de inzet i.v.m. de
korting op de DVO, oplopend tot 100 K in vier jaar tijd.

Bij CODA Archief werken ca. 20 enthousiaste vrijwilligers.
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4

Archiefinspectie

4.1

Gemeentelijke organisatie

De gemeentearchivaris heeft de wettelijke taak toezicht uit te oefenen op de niet naar de gemeentelijke
archiefbewaarplaats overgebrachte archieven (aanwezig binnen de gemeentelijke organisatie) en de
overgebrachte archieven (bevinden zich in de gemeentelijke archiefbewaarplaats / CODA Archief).
Deze taak wordt onder de verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris uitgevoerd door de
archiefinspecteur.
In mijn jaarverslag over de jaren 2016-2017 heb ik de Archief KPI 2016-2017 uitgebracht aan het college
van B&W. Het college is volgens de Archiefwet ‘zorgdrager’. Daarmee wordt bedoeld het politiekbestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijke archief- en informatiebeheer.
Met de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT, 2012) is het horizontaal toezicht versterkt: de
gemeenteraad ziet toe op het college en de provincie (interbestuurlijk toezicht) staat meer op afstand.
De wet RGT beoogt de toezichthoudende rol van de gemeenteraad beter te positioneren. Met het
beoordelen van het jaarverslag gemeentearchivaris en de bijbehorende Archief KPI kan de raad de
toezichthoudende rol betreffende het gemeentelijke archief- en informatiebeheer nader invullen.
De beoordeling van het archief- en informatiebeheer door de gemeentearchivaris geschiedt tweejaarlijks
aan de hand van de door VNG/BRAIN ontwikkelde Archief KPI’s, een systematiek waarbij beoordelingen
op tien verschillende aandachtsvelden plaatsvinden met de waarderingen ‘groen’ (op orde), ‘oranje’
(deels op orde) en ‘rood’ (niet op orde). Er zijn twee aparte beoordelingen opgemaakt voor zowel de
niet-overgebrachte archieven als voor de overgebrachte archieven. De meting aan de hand van de
Archief KPI heeft in 2017 plaats gevonden. De volgende meting wordt in 2019 weer uitgevoerd. Daarvan
zal het resultaat in 2020 in het jaarverslag 2019 worden weergegeven.
In de Archief KPI’s 2016-2017 is voor de overgebrachte archieven 82% van de onderzoeksvragen
‘groen’ gelabeld en voor de niet-overgebrachte archieven 88%. Gelet op alle dynamische
ontwikkelingen op het terrein van het archief- en informatiebeheer (voortgaande digitalisering,
verscherpte aandacht voor security en privacy, wens voor meer transparantie en versnelde
openbaarstelling van informatie, etc.) zullen steeds onderdelen op ‘oranje’ (of ‘rood’) staan - op dit
moment b.v. de implementatie van een wettelijk verplicht kwaliteitssysteem en het onderzoek naar een
e-depotoplossing. Aandachtsvelden waar de gemeentelijke organisatie druk mee bezig is (meerjarige
projecten) maar die nog niet volledig op orde zijn.
Vanuit het laatste onderzoek over 2016-2017 zijn vijf aanbevelingen aan het college gedaan. De stand
van zaken van de vijf aanbevelingen is inmiddels als volgt:
1. actualiseer de Archiefverordening (2009) en het Besluit Informatiebeheer (2010);
In 2018 heeft de gemeentearchivaris overleg gevoerd met de eenheid Veiligheid & Recht, in 2019
zullen beide documenten worden geactualiseerd
2. versnel de implementatie van het Kwaliteitssysteem gemeentelijke informatiehuishouding (wettelijk
verplicht);
In 2018 heeft onderzoek plaatsgevonden naar verschillende, mogelijk bruikbare systemen. In 2019
zal een kwaliteitssysteem worden aangeschaft en wordt een project gestart om de kwaliteit van het
informatiebeheer te verbeteren.
3. blijf erop toezien dat na de reorganisatie van de eenheid Informatie de kwaliteitsbewaking van en
ondersteuning bij de digitale dossiervorming vanuit een centrale opdracht en met uniforme
uitgangspunten ingericht blijft om versnippering en eilandencultuur te voorkomen;
Het is voorzien dat team DIV medio 2020 ophoudt te bestaan. De reorganisatie van team DIV is
meegenomen in de reorganisatie van de eenheid Informatie 2017-2019. Dit betekent dat in 2019
het management van de eenheid Informatie verschillende opdrachten definieert om voortgang van
de DIV-taken in de toekomst te waarborgen, waaronder kwaliteitsbewaking, ondersteuning en het
voeren van regie.
4. check in het kader van de verbouw van het stadhuis (2018-2019) / project Huis van de Stad in
hoeverre de huidige calamiteitenplannen voldoende zijn of aangepast moeten worden om analoge
en digitale archiefbestanden bij calamiteiten veilig te stellen. Deze aanbeveling geldt ook voor de
calamiteitenplannen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats / CODA Archief;
Deze aanbeveling wordt in 2019 uitgewerkt.
5. maak zo spoedig mogelijk het laatste blok van het gemeentelijk dossierarchief over de periode 19982016 gereed voor overbrenging.
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In 2018 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de voor overbrenging in aanmerking komende
archieven en archiefbestanddelen. In 2019 wordt een beslissing genomen over financiering van het
project en wordt een aanbesteding voorbereid.

4.2

Verbonden partijen

Tot het gemeentelijk archieftoezicht behoren tevens de volgende vijf verbonden partijen (VP), waarvoor
de gemeente Apeldoorn als centrumgemeente is aangewezen:
- GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG)
- Lucrato
- Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)
- Regio Stedendriehoek
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Alle overheidsorganisaties hebben bij het aangaan van elke vorm van samenwerkingsverband te maken
met de Archiefwet en in het bijzonder met artikel 4 en artikel 40. Overheidsorganisaties zijn verplicht om
een minimaal aantal afspraken op te nemen in de regelingen, ook op het gebied van archiefzorg en
archiefbeheer. Om VP hierbij te ondersteunen is door het Landelijk Overleg van Provinciale
Archiefinspecteurs (LOPAI) en de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een
“Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen)”
uitgebracht (laatste versie januari 2017, 27 p.’s).
In artikel 4, lid 3, van de Archiefwet is opgenomen dat er ook een bepaling “omtrent het toezicht op het
beheer van de desbetreffende archiefbescheiden, overeenkomstig het bij of krachtens deze wet
bepaalde” (p. 7) moet worden opgenomen. Daarbij beveelt de handreiking aan “om bij deelname van
meerdere overheidsorganisaties één archivaris aan te wijzen voor het toezicht op het beheer van de
archiefbescheiden” (p. 19).
Bij VP op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) beveelt de handreiking aan om een
archiefparagraaf op te nemen met daarin o.a. de aanwijzing van een archiefbewaarplaats (b.v. van de
centrumgemeente) t.b.v. over te brengen archieven en de archivaris van de archiefbewaarplaats te
belasten met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden
niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
M.a.w.: het uitoefenen van het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden van bovengenoemde VP door de gemeentearchivaris van Apeldoorn,
is geheel identiek aan de uitoefening van zijn toezicht op de archieven van de gemeente Apeldoorn.
Dit betekent dat ook bij VP systematisch onderzoek plaatsvindt naar de stand van het archief- en
informatiebeheer, uitgevoerd door de archiefinspecteur. Nadat in 2017 drie Archief KPI’s zijn uitgevoerd
voor Lucrato, de OVIJ en de Regio Stedendriehoek is in 2018 een Archief KPI uitgevoerd voor de VNOG.
Bij de VNOG is vastgesteld dat ruim 79% van de scores ‘groen’ is gelabeld. Uit deze totaalscore en het
zorgdragen voor het archiefbeheer in de afgelopen jaren, blijkt dat de VNOG voor een belangrijk deel
voldoet aan de verplichting om haar archiefbestanden ‘in goede, geordende en toegankelijke staat te
brengen en te bewaren’. Om een aantal verdere stappen te zetten, is een zevental aanbevelingen
gedaan om tot gewenste verbeteringen en doorontwikkeling te komen van het archief- en
informatiebeheer:
1. blijf de ontwikkelingen rondom de implementatie van een kwaliteitssysteem en een edepotoplossing binnen de gemeente Apeldoorn scherp volgen en sluit t.z.t. mogelijkerwijs bij de
Apeldoornse ‘oplossingen’ aan;
2. neem kennis van het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) en toets het bij de
VNOG in gebruik zijnde metadataschema (binnen DMS JOIN) aan het TMLO;
3. maak een keuze om fundamenteel digitaal te werken en neem afscheid van het papier en van het
beheer van papieren dossiers en informatie;
4. start een project voor het organisatiebreed introduceren van een digitale handtekening, incl. de
mogelijke afschaffing van handmatig ondertekenen;
5. initieer een kort (haalbaarheids)onderzoek om te bezien welke voordelen structurele vervanging/
substitutie voor de organisatie heeft;
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6. huur tijdelijk extra, specifieke DIV-capaciteit in ten behoeve van digitale initiatieven en projecten,
aangezien de huidige DIV-formatie onvoldoende is om naast reguliere werkzaamheden ook de
veelheid aan nieuwe initiatieven te ondersteunen;
7. besteed voldoende aandacht aan veiligstelling van archieven, zowel bij regulier beheer als bij
calamiteiten, zowel wat betreft analoge archiefbestanden als digitale archiefbestanden.
Een voorgenomen onderzoek naar de situatie van het archief- en informatiebeheer bij de GGD NOG is
in 2018 niet afgerond kunnen worden. Door langdurige afwezigheid van de GGD-contactpersoon is
afronding van het onderzoek doorgeschoven naar 2019.
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