
 

 
           

                     
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

        
    

     
       

    
   

 
 

      
 

                
             

              
               

               
           
          

              
            

            
             
 

 
            

            
         

              
          

             
         

              
    

              
 

                    
              

        
 

         
         

         

Aan gemeenteraad Vlissingen 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
1032609/1039018 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
C.P.M. Weijers Paul Krugerstraat 1 0118-487439 
ONDERWERP 
Raadsinformatiebrief bezuinigingstaakstelling Gemeentearchief 

Geachte leden van de raad , 

In het kader van de ombuigingen op het Programma Culturele Stad heeft de raad het college 
opdracht gegeven om voor het Gemeentearchief in 2019 een bezuiniging gerealiseerd te 
hebben van 80.000 euro, hierbij is expliciet aangegeven dat dit moet komen vanuit de 
cultuurhistorische taken. Dit is, met 22 procent, een fors deel van het totale budget van het 
archief. Zeker gezien het feit dat het overgrote deel van de huidige werkzaamheden van het 
gemeentearchief bestaat uit wettelijke taken. Voor de komende jaren nemen dergelijke 
werkzaamheden door nieuwe wettelijke verplichtingen verder toe. De Wet Openbaarheid 
van bestuur en de in voorbereiding zijnde Wet open overheid stelt steeds hogere eisen aan 
het beheer van de interne informatiestromen binnen de gemeente. De duurzame digitale 
toegankelijkheid en de rol van archiefdienst hierbij zorgt voor een verschuiving van cultuur
historische taken naar taken op het gebied van informatiebeheer van nog niet overgedragen 
informatie. 

Om aan deze bezuinigingstaakstelling en de verschuiving in de wettelijke verplichting te 
kunnen voldoen zal het college de prioritering voor de wettelijke kernfuncties van het 
Gemeentearchief Vlissingen ten opzichte van de huidige praktijk als volgt bijstellen: 
a.- de cultuurhistorische taken, voor zover mogelijk, te verlagen tot nihil. Dit betekent o.a.; 

-inzet voor de beschikbaarstelling van archiefbescheiden in prioriteit te verlagen; 
d.w.z. geen actieve werving meer en selectiever bij "aanbod aan de poort". 

-het begeleiden van bezoekers en onderzoekers ook in prioritering te verlagen; 
d.w.z. minimale begeleiding van (specialistisch) onderzoek en de inzet voor het 
organiseren van exposities en evenementen. 

b. - inzet voor het toezicht op het informatiebeheer van het concern te verhogen. 

Stand van zaken in 2018 is dat er van de € 80.000 structureel € 18.200 tot nu bezuinigd is. 
Dit is gerealiseerd door geen gebruik meer te maken van externe inhuur die ingezet werd 
voor tentoonstellingen en het beschrijven van de fotocollectie. 

Het verder realiseren van de bezuinigingsopdracht vereist aanpassingen van 
werkprocessen, efficiënte toepassing van applicaties en het optimaal benutten van 
samenwerkingsmogelijkheden. Op basis van dit inhoudelijke kader wordt door een 
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werkgroep van het Projectteam Cultuurbezuinigingen in onderling te vergelijken scenario's 
voorstellen gedaan over de wijze waarop de wettelijke taken van het Gemeentearchief 
binnen het financiële kader het best kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt tevens 
onderzoek gedaan naar het effect van de wijziging in de toekomstige wettelijke 
verplichtingen, zoals: 

•	 de integrale aanpak van het beheer van Cultuurerfgoed. Nieuwe wetgeving verplicht 
gemeenten tot het opstellen van een gemeentelijke verordening en het bijhouden van 
een erfgoedregister. Op dit moment is nog onduidelijk welke werkzaamheden hieruit 
voortvloeien. Duidelijk is dat deze niet binnen de bestaande middelen en formatie 
van het Gemeentearchief kunnen worden opgepakt; 

•	 De wettelijke verplichting tot het borgen van de duurzame toegankelijkheid van 
(digitale) overheidsinformatie; 

De volgende scenario’ s worden hiervoor onderzocht: 
•	 Zelf blijven doen in de huidige huisvesting maar beperken van de taken; 
•	 Zelf blijven doen met behoud van depot maar huisvesten in stadhuis; 
•	 Uitbesteden aan Zeeuws archief; 
•	 Uitbesteden aan Zeeuws archief van de rol als toezichthouder en digitaal archief met 

dependance in het stadhuis. 
Deze scenario’ s zullen worden getoetst op: 

- dienstverlening en beheer; 
- Mens centraal (personeel en vrijwilligers); 
- verantwoordelijkheid en bevoegdheid; 
- Vlissingen centraal; 
- Kosten. 

Zes maanden na datum van dit schrijven wordt het resultaat van dit onderzoek voorgelegd in 
een afzonderlijk raadsvoorstel. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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