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Aan gemeenteraad Vlissingen 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM

1095076/1095434
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
C.P.M. Weijers Paul Krugerstraat 1 0118-487439
ONDERWERP: 

Raadsinformatiebrief met betrekking tot het te volgen proces inzake de bezuinigingstaakstelling 
van het Gemeentearchief.

Geachte leden van de raad,

In het kader van de ombuigingen op het Programma Culturele Stad (Agenda voor Herstel 
2014) heeft de raad het college opdracht gegeven om voor het Gemeentearchief in 2019 
een bezuiniging gerealiseerd te  hebben van 80.000 euro. In september 2018 was er een 
deel gerealiseerd van de bezuinigingstaakstelling voor het gemeentearchief. Tevens was 
duidelijk dat de volledige bezuiniging van € 80.000 niet gerealiseerd kon worden door de 
cultuurhistorische taken te minimaliseren. Na het vaststellen van het “nieuwe” ambitieniveau
door het college, waar de cultuurhistorische taken tot nihil werden beperkt, is er 
geconcludeerd dat er nader onderzoek noodzakelijk was om deze bezuinigingstaakstelling 
te kunnen realiseren. Er is een viertal scenario’s aan het college voorgelegd tot nader 
onderzoek. (nota met kenmerk 103261). Middels een raadsinformatie brief bent u hierover 
geïnformeerd.
Deze scenario’s zijn intussen grondig onderzocht. Voor de duidelijkheid hierbij nogmaals de 
vier scenario’s op een rij:

1. Zelf blijven doen in de huidige huisvesting maar beperken van de taken;
2. Zelf blijven doen met behoud van depot maar huisvesten in stadhuis;
3. Uitbesteden aan Zeeuws archief;
4. Uitbesteden aan Zeeuws archief van de rol als toezichthouder en adviseur; met een

dependance in het stadhuis. 
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Het College van B&W heeft in haar vergadering van 16 april 2019 aan de hand van deze 
getoetste scenario’s het volgende vastgesteld:

1. kennis te nemen van de resultaten van de onderzochte scenario’s in het kader 
van de bezuinigingstaakstelling van het Gemeentearchief;

2. het voornemen om aan de raad voor te leggen om te besluiten de wettelijke 
taken van het Gemeentearchief uit te besteden door een uitsluitend recht op 
basis van artikel 2.24 van de Aanbestedingswet te verlenen aan de 
gemeenschappelijke regeling Zeeuws archief.

3. Dit voorgenomen besluit aan de OR voor te leggen voor advies.
4. De Raad middels een raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over de voortgang 

van het proces.

Planning

Om de samenwerking met het Zeeuws Archief goed vorm te geven is er tijd nodig zodat het 
Zeeuws archief allereerst een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) kan maken waar we 
alle afspraken goed in vastleggen.
Het College formuleert een definitief raadsvoorstel waarin de argumentatie om aan te sluiten 
bij het Zeeuws Archief, de cultuurhistorische gevolgen voor de stad, het personeel en voor 
het muZEEum uitgebreid is opgenomen. 

Het college formuleert een definitief raadsvoorstel dat u ter besluitvorming wordt 
aangeboden in de raad van 12 september 2019.

In de tussentijd starten we met het verder inventariseren van de acties die nodig zijn om 
e.e.a. soepel en snel over te kunnen brengen zodat de dienstverlening optimaal als mogelijk 
kan doorgaan. 

In de tussentijd wordt ook gesproken met belanghebbenden zoals de Vriendenvereniging 
van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen alsmede de directie van het 
MuZEEum. Ook de vrijwilligers van het gemeentearchief worden persoonlijk geïnformeerd.
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In de Commissievergadering van 29 augustus 2019 waarin het voorstel waar nodig nader 
toegelicht kan worden, door de portefeuillehouder en eventueel door de betrokken 
ambtenaren, is uiteraard ook de mogelijkheid tot inspraak.

Hoogachtend,

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

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


