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Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 
2012/2013 

 
 

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
 
Het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 
voor kennisgeving aan te nemen en door te geleiden naar Gedeputeerde Staten van Overijssel. 
 
 
 
Inleiding 
Hierbij doen wij u toekomen het Verslag Horizontale Verantwoording Archiefbeheer 2012/2013 
betreffende het gevoerde informatie- c.q. archiefbeheer in de gemeente Hardenberg. Het verslag is 
opgesteld door dhr. J.J. Seekles, gemeentelijk archiefinspecteur, verbonden aan het Historisch Centrum 
Overijssel te Zwolle, in nauwe samenwerking met de heren E. Wolbink en R. de Jager, medewerkers 
archief van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. 
 
Op grond van de Archiefverordening van de gemeente Hardenberg behoort de beheerder van de 
archiefbewaarplaats verslag uit te brengen over het beheer van de nog niet naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte archieven én het gevoerde beheer van de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats. Het College als archiefzorgdrager dient dit verslag te overleggen aan de 
gemeenteraad. 
 
Verantwoording 
Het streven is om in de komende jaren periodiek verslagen van archief KPI’s (kritische prestatie 
indicatoren) op te stellen. Daarmee wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kwaliteit van de 
gemeentelijke informatiehuishouding en de mate waarin de gemeente aan archiefwettelijke eisen blijft 
voldoen. Toekomstige verslagen zullen voortborduren op dit bijgevoegde KPI-verslag, dat hiermee de 
status van een nulmeting heeft. 
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Behalve voor de horizontale verantwoording tussen college en raad dient het KPI-verslag ook als 
verticale informatievoorziening ten behoeve van de provinciale archiefinspecteur/toezichthouder, op 
basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Via IPO en VNG is afgesproken dat het verslag ook 
aan de provincie zal worden toegezonden, zodat de provinciale archiefinspecteur kan beoordelen of de 
gemeente Hardenberg de taken op het terrein van de Archiefwet 1995 goed uitoefent. 
 
Eindoordeel en aandachtspunten 
Bijgaand verslag schetst een beeld van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer in de 
gemeente Hardenberg en de mate waarin de gemeente voldoet aan de vereisten van de Archiefwet 
1995 c.s. Daarbij is gebruik gemaakt van het raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) dat de 
VNG heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van de invoering van de Wet Revitalisering Generieke 
Toezicht (RGT), die in werking is getreden op 1 oktober 2012. Het eerste deel (Inleiding) omvat een 
beknopte samenvatting van de bevindingen per hoofdvraag, afgesloten door een conclusie. Het tweede 
deel (Uitwerking) behelst een puntsgewijze inhoudelijke behandeling van de KPI-vragen. 
 
Eindoordeel 
Op grond van het bevindingenverslag mag worden geconcludeerd dat de gemeente Hardenberg op 
hoofdlijnen in voldoende mate voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995. Er is op geen der 
onderzochte deelterreinen sprake van (ernstige) taakverwaarlozing, op grond waarvan de provinciale 
toezichthouder dient in te grijpen. 
 
Wel zijn er een aantal aandachtspunten welke hieronder worden toegelicht. In termen van het 
stoplichtenmodel zou je kunnen zeggen dat deze aandachtspunten de kleurcode oranje dragen. 
 
Oranje aandachtspunten: 

1. Beheersregels. 
Beheersregels vormen het bestuurlijke en beleidsmatige kader voor de totale gemeentelijke 
documentaire informatievoorziening. Zij dienen te allen tijde op orde te zijn, zodanig dat de 
nieuwste ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, uitvoering of technologie daarin zijn 
verwerkt. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer dateren van 2002 en dienen 
geactualiseerd te worden. 
 

2. Formele besluiten. 
Bij de uitvoering van landelijke archiefwetgeving en lokale regelgeving is het nemen van 
formele besluiten vaak vereist. Daarvoor zijn in de regel ook specifieke formulieren ontwikkeld. 
Men dient meer alert te zijn op de vervaardiging van dergelijke besluiten. Zo ontbreken op het 
deelterrein overbrenging (inclusief beperking van de openbaarheid) de benodigde formele 
besluiten. 
 

3. Handboek Substitutie. 
De gemeente Hardenberg beschikt sinds januari 2010 over een Handboek Substitutie. De 
gemeente Hardenberg heeft bij Collegebesluit van 30 maart 2010 besloten om analoge op 
termijn te vernietigen archiefbescheiden te vervangen door reproducties (substitutie), teneinde 
de analoge archiefbescheiden vervolgens te vernietigen.  
In het kader van het zaakgericht werken in een document management systeem én het streven 
om in de komende jaren volledig digitaal te gaan werken, is de vervaardiging van een Handboek 
Substitutie voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden absoluut een 
noodzakelijke vervolgstap. In dit generieke handboek worden de randvoorwaarden, kaders en 
normen beschreven die een rol spelen bij het scannen en op termijn duurzaam beheren van 
gemeentelijke archiefbescheiden. Het opstellen van een dergelijk handboek vergt een 
projectmatige aanpak waarbij verschillende gemeentelijke disciplines betrokken zijn. 
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4. Handboek Kwaliteitszorg. 
Artikel 16 van de Archiefregeling 2010 stelt dat de zorgdrager ervoor zorgt dat het beheer van 
de archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen 
kwaliteitssysteem (kwaliteitszorg). De wetgever heeft echter niet aangegeven hoe een 
kwaliteitszorgsysteem eruit moet zien. Wel is inmiddels een set aan normen, standaarden en 
andere toetsingsinstrumenten, zoals RODIN en de Baseline, ontwikkeld die de vervaardiging 
van een dergelijk handboek mogelijk maken. Het opstellen van een dergelijk handboek vereist 
een projectmatige aanpak waarbij verschillende gemeentelijke disciplines betrokken zijn. 
 

5. Achterstanden in inventarisatie en verpakking van archieven. 
De beschikbare formatieve inzet richt zich in hoofdzaak op het dynamische proces van 
zaaksgewijze postregistraties en dossiervorming. Er is zodoende onvoldoende formatieve 
capaciteit om de bestaande achterstanden in archieftoegankelijkheid en materiële verzorging 
weg te werken. Een inhaalslag is nodig om de toegankelijkheid en de materiële staat van de 
semi-statische en statische archieven van de gemeente Hardenberg op voldoende niveau te 
krijgen. Op basis van een integraal archiefbewerkingsplan (met financiële onderbouwing) zullen 
in 2014 financiële middelen worden aangevraagd. 
 

Het streven is om in de loop van 2014 verschillende van deze aandachtspunten op te pakken. Zo zullen 
de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer geactualiseerd en ter vaststelling aan resp. de 
Raad en het College worden voorgelegd. Ook zal voortvarend worden gewerkt aan de opstelling en 
vaststelling van het Handboek Substitutie. 
 
 
KPI-verslag voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 
Op grond van de Archiefwet 1995 moet de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-
Hardenberg beschouwd worden als een archiefvormend overheidsorgaan, waarvoor de opstelling van 
een KPI-verslag verplicht is. Gelet op de “jeugdige leeftijd” van de organisatie en het feit dat het 
werkproces documentaire informatievoorziening voor het overgrote deel identiek is aan de kaders, 
normen en procedures in de gescheiden kolommen van Ommen en Hardenberg, is besloten af te zien 
van het volledig invullen van de 10 KPI-vragen. 
 
Wel is het noodzakelijk om op strategisch niveau alvast enkele beleidsmatige kaders goed geregeld te 
hebben. In dat verband is de vervaardiging en vaststelling door het dagelijks - en algemeen bestuur van 
de beheersregel Besluit Informatiebeheer en de Handboeken Substitutie en Kwaliteitszorg een 
absolute vereiste. 
 
Communicatie 
Door middel van een persbericht zal kennis worden gegeven van de vaststelling van dit verslag. Dit zal 
ook geplaatst worden op de websites www.hardenberg.nl en www.hardenbergsarchief.nl, en in de 
gemeentelijke publicaties in de Dedemsvaartse Courant.  

http://www.hardenberg.nl/
http://www.hardenbergsarchief.nl/
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Bijlagen:  

- KPI-verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
 
Secretaris, 
 
 
 

Burgemeester, 
 

J.M.G. Waaijer MBA P.H. Snijders 
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Raadsbesluit 
 
 
Zaakkenmerk: 610664 
Documentkenmerk: 610665 

 
 
 
Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 
2012/2013. 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Hardenberg; 
 
gelezen  het voorstel van burgemeester en wethouders  d.d. 10 december 2013; 
 
Besluit: 
 
Het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 
voor kennisgeving aan te nemen en door te geleiden naar Gedeputeerde Staten van Overijssel. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg  
d.d. 21 januari 2014. 
 
De raad voornoemd, 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 
 
 
F.G.S. Droste  P.H. Snijders 
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KPI-verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg 
over 2012/2013 

 
 

1.  LOKALE REGELGEVING 
Hoofdvraag: 
Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?  
 

 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Archiefverordening betreffende de archiefzorg en het 
toezicht op het archiefbeheer en een Besluit Informatiebeheer die dateren uit 2002. Het 
Inschrijfregister Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt bijgehouden vanaf 1985 en sindsdien 
digitaal geactualiseerd. Bij raadsbesluit van 31 mei 2012 is besloten deel te nemen aan de 
gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. In artikel 31 van die regeling zijn 
voorzieningen betreffende de zorg en het beheer van het archief opgenomen. Het Algemeen 
Delegatie-en Mandaatbesluit dateert uit 2001. In 2012 zijn enkele bevoegdheden van de Archiefwet 
1995 onder-gemandateerd aan de algemeen directeur van de Bestuursdienst. 
 
Conclusie: De gemeente Hardenberg beschikt over verouderde beheersregels. Actualisatie conform de 
laatste LOPAI-modellen is noodzakelijk. Er wordt rekening gehouden met het treffen van 
voorzieningen voor het archief bij het aangaan van gemeenschappelijke regelingen of het afstoten dan 
wel overdragen van taken. 
 
 

2.   INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT 
Hoofdvraag: 
Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar 
informatiehuishouding? 

 
De gemeente Hardenberg maakt nu nog geen gebruik van een kwaliteitszorgsysteem voor de 
gemeentelijke informatiehuishouding. Er is (nog) geen specifieke keus gemaakt voor RODIN, de 
Baseline of een ander referentiekader voor (Digitaal) Informatiebeheer. Wel is het belangrijk een 
leidraad te hanteren ten einde het gemeentelijk informatiebeheer c.q. de digitale beheeromgeving van 
tijd tot tijd te controleren en te evalueren. Aanbevolen wordt om dit op te pakken en een werkbaar 
kwaliteitszorgsysteem te implementeren en onderdeel te laten zijn van reguliere planning- en 
controlcycli. 
 
De gemeente Hardenberg beschikt niet over een gekwalificeerde gemeentearchivaris. Het laatste 
jaarverslag van het team DIV dateert uit 2009. Hierin wordt verslag gedaan van het gevoerde beheer 
van de archieven, de resultaten van de acquisitie, de werkzaamheden van de vrijwilligers en wordt 
statistische informatie verstrekt. Nadien zijn geen jaarverslagen meer vervaardigd. Tegenwoordig 
brengt de provinciale archiefinspecteur op regelmatige basis inspectiebezoeken. Hierdoor worden 
College en Raad door een externe partij wel geïnformeerd over de staat van het gemeentelijk 
archiefbeheer. 
 
 
Conclusie: De gemeente Hardenberg werkt weliswaar aan de kwaliteit van haar 
informatiehuishouding, maar er is geen kwaliteitszorgsysteem aanwezig op grond waarvan door 
middel van geregelde audits de analoge en digitale beheeromgeving kan worden getoetst. Aanbevolen 
wordt om dit op te pakken en een werkbaar kwaliteitszorgsysteem te implementeren en onderdeel te 
laten zijn van reguliere planning- en controlcycli. Bij de gemeente Hardenberg is geen gekwalificeerde 
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gemeentearchivaris werkzaam. Verslagen met betrekking tot het toezicht op het archiefbeheer en het 
beheer van de archiefbewaarplaats worden niet aan College en gemeenteraad uitgebracht. 
 
 

3.   ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID VAN 
ARCHIEFBESCHEIDEN 
Hoofdvraag: 
Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de 
authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? 

 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Document Structuur Plan (DSP), benaderbaar door middel 
van de I-navigator (softwarepakket). In dit plan is inzichtelijk gemaakt welke zaaktypen/processen van 
toepassing zijn in de gemeentelijke organisatie. Deze zaaktypen maken onderdeel uit van het 
Zakenmagazijn in het Document Management Systeem Verseon.  
 
Daarnaast zijn er in de gemeentelijke organisatie tal van applicaties die niet zijn gekoppeld aan het 
DMS. Een volledig geordend overzicht van alle gemeentelijke archiefbescheiden is er niet. 
Organisatiebreed is er de intentie om koppelingen tot stand te brengen met bedrijfswaardevolle 
applicaties. Een voorbeeld daarvan is de SBA (Stadsbeheeradministratie)-applicatie rondom 
vergunningverlening bouwen en milieu, waarmee een koppeling wordt gelegd. Alle (bron)documenten 
uit deze applicatie worden daarmee automatisch in Verseon opgenomen. 
Omgekeerd is ook mogelijk, mits de bedrijfswaardevolle applicatie RMA/DMS gecertificeerd is. De 
Key2Begraven-applicatie is niet gekoppeld. Deze applicatie is gecertificeerd. Vanuit Verseon zijn 
eenmalig documenten geëxporteerd naar de applicatie. Voortaan vindt registratie van de 
begraafplaatsadministratie volledig in die applicatie plaats. 
 
De gemeente Hardenberg heeft de I-navigator in 2012 in eigen beheer genomen. Dit houdt in dat een 
eigen lokale invulling wordt gegeven aan de opname van vernietigingstermijnen. Daarnaast zijn 
nieuwe, veelal ontbrekende, zaaktypen toegevoegd.  
 
De gemeente Hardenberg maakt sinds 2009 gebruik van het volgens NEN 2028 gecertificeerde 
document management systeem (DMS) Verseon van Circle BV te Sittard. Het systeem kent 
koppelingen met MS Office, Ascent Capture, VNG-VHIC-Document Structuur Plan, de Basisregistratie 
Personen en het Bestuurs-informatiesysteem Notudoc. Voor het scannen van documenten wordt 
gewerkt met Ascent Capture (versie 7.00.350 Virtual Rescan), software van Kofax BMC. 
 
Voor het beheer van blijvend te bewaren archiefbescheiden zijn verschillende soorten 
verpakkingsmaterialen in de markt: zippels, binnen/buitenmappen, bijlagenmappen, insteekhoezen, 
stofmappen en archiefdozen. De materialen worden besteld bij Jalema, CIB en Jansen-Wijsmuller-
Beuns. Ze voldoen aan de ICN-normen 1-3.  
Het gebruikte papier, Plano Superior, voldoet aan de NEN-norm 2728. De gemeente Hardenberg 
gebruikt duurzame verpakkingsmaterialen en gegevensdragers voor het beheer van blijvend te 
bewaren archiefbescheiden, zoals omschreven in de Archiefregeling 2010. 
 
Conclusie: De gemeente Hardenberg beschikt over een NEN 2028 gecertificeerd document 
management systeem (DMS) voor het registreren en beheren van gemeentelijke archiefbescheiden. Ze 
gebruikt een document structuur plan (DSP) om een samenhangend, actueel en compleet overzicht 
van de te bewaren archiefbescheiden te verkrijgen. Toch zijn er nog enkele bedrijfswaardevolle 
applicaties die niet zijn gekoppeld aan het DMS. Het blijft noodzakelijk om koppelingen tot stand te 
brengen met deze applicaties. De gemeente gebruikt duurzame verpakkingsmaterialen en 
gegevensdragers voor het beheer van blijvend te bewaren archiefbescheiden, zoals omschreven in de 
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Archiefregeling 2010. 
 
 
 

4.   DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN 
Hoofdvraag: 
Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?  

 
De gemeente Hardenberg heeft (nog) geen specifieke keuze gemaakt voor RODIN, de Baseline of een 
ander referentiekader voor digitaal informatiebeheer. Wel is het belangrijk om een leidraad/handboek 
te hanteren, ten einde het gemeentelijk informatiebeheer c.q. de digitale beheeromgeving van tijd tot 
tijd te controleren en te evalueren. Voldoet het gemeentelijk archiefbeheer nog aan de wettelijke 
vereisten en normen/standaarden? Door toepassing van een toetsingskader, zoals RODIN of Baseline, 
kunnen audits/inspecties worden uitgevoerd. De aanbevelingen kunnen tot verbetering in procedures 
of beheeromgeving leiden. 
 
Verseon accepteert alle bestandsformaten die vermeld staan in de Archiefregeling 2010. Standaard 
worden de gescande documenten in het digitale archief opgeslagen in het PDF-A formaat. 
Grootformaat documenten worden gescand in TIFF- of PDF-formaat. 
 
Bij de opslag van de bestanden op de centrale omgeving wordt geen gebruik gemaakt van een 
bepaalde compressietechniek. Bij een toekomstige conversie/ migratie naar een andere omgeving c.q. 
operating system zal na het zorgvuldig analyseren en testen worden gegarandeerd dat er geen 
gegevens verloren gaan. Deze digitale duurzaamheid is een eis voorafgaand aan een geplande 
conversie of migratie.  
 
Conclusie: De gemeente Hardenberg heeft (nog) geen specifieke keuze gemaakt voor RODIN, de 
Baseline of een ander referentiekader voor digitaal informatiebeheer. Wel is het belangrijk om een 
leidraad/handboek te hanteren, ten einde het gemeentelijk informatiebeheer c.q. de digitale 
beheeromgeving van tijd tot tijd te controleren en te evalueren. Verseon accepteert alle 
bestandsformaten. Standaard wordt gewerkt met PDF-A. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
compressie- of encryptietechnieken. In een Informatiebeveiligingsplan dient een toekomstige 
conversie/migratie goed te worden beschreven. Voorkomen moet worden dat bij langjarig duurzaam 
beheer van informatie gegevensverlies optreedt. 
 
 

5.   VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN 
Hoofdvraag: 
Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is 
voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 

 
De gemeente Hardenberg selecteert de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden. 
Ze maakt daarbij gebruik van de in Nederland geldende selectielijsten. De gemeente vernietigt de 
daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden conform de gebruikelijke archiefwettelijke 
procedure. De gemeente Hardenberg beschikt over een Handboek Substitutie, als bedoeld in artikel 4 
van de Beleidsregel Vervanging Archiefbescheiden (2008). Dit Handboek, daterend uit januari 2010, 
regelt de substitutie van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden (de zgh. V-
stukken). Het besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties werd door het College 
van B&W genomen op 30 maart 2010. Het vervangingsbesluit is conform de voorschriften opgemaakt. 
Een formeel Handboek Substitutie voor de vervanging van de te bewaren archiefbescheiden (de zgh. B-
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stukken) dient nog te worden opgesteld. Daarom moet er ook nog een formeel vervangingsbesluit 
worden genomen. 
 
Conclusie: De gemeente weegt zorgvuldig af wanneer het bezit van archiefbescheiden niet meer van 
belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie. De gemeente vernietigt de 
daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden conform de gebruikelijke archiefwettelijke 
procedure. Er is een Handboek Substitutie voor de zgh. V-stukken. Het vervangingsbesluit is conform 
de voorschriften opgemaakt. De samenstelling van een generiek Handboek Substitutie voor de zgh. B-
stukken moet opgepakt worden.  
 
 

6.   
 

OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR DE OPENBARE 
ARCHIEFBEWAARPLAATS 
Hoofdvraag: 
Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet ‘te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar 
overbrengen, tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 

 
Het archiefwettelijk onderscheid tussen overgebracht en niet-overgebracht wordt in de gemeente 
Hardenberg niet toegepast. Praktische redenen van bedrijfsvoering zorgen ervoor dat dossiers jonger 
dan 20 jaar al snel in de archiefbewaarplaats worden opgeslagen. Formeel zijn ze dan niet 
overgebracht, aangezien ze nog grotendeels in de dynamische werkprocessen worden gebruikt. Voor 
archieven en collecties ouder dan 20 jaar geldt dat ook hier verklaringen van overbrenging nog 
ontbreken. 
 
Conclusie: De gemeente voldoet niet aan de verplichting om de overdracht van archiefbescheiden naar 
de archiefbewaarplaats conform de archiefwettelijke  procedure van overbrenging te regelen. 
Verbeteringen in deze procedure zijn daarom noodzakelijk. Het zwaartepunt ligt daarbij op het 
opstellen van een generieke verklaring van overbrenging voor alle gemeentelijke archieven, waarbij de 
(eventuele beperking van de ) openbaarheid eveneens geregeld wordt. 
 
 

7.   ARCHIEFBEWAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS 
Hoofdvraag: 
Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

 
De gemeente beschikt over een eigen archiefbewaarplaats in het gemeentehuis te Hardenberg. Deze 
archiefbewaarplaats is op 11 september 2012 door Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd. 
De gemeente beschikt ook over een formele archiefruimte. Het College van Burgemeester en 
Wethouders heeft op 29 oktober 2013 besloten de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in 
Hardenberg aan te wijzen als archiefbewaarplaats van de gemeente Hardenberg en de archiefruimte in 
het gemeentehuis in Ommen als archiefruimte van de gemeente Hardenberg. Laatstgenoemde wordt 
enkel gebruikt voor de opslag van op termijn te vernietigen archiefbescheiden. 
 
De Archiefregeling 2010 geeft geen specifieke eisen voor de bouw en inrichting van een serverruimte of 
datacentrum. Door het Expertise Centrum is echter in 2009 een checklist voor de bouw en inrichting van 
een serverruimte ontwikkeld. Al eerder had ook het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs 
(Lopai) een toetsingskader voor de digitale beheersomgeving van permanent te bewaren 
archiefbescheiden opgesteld, te weten “ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot” (2008).  De laatste versie 
dateert van december 2012 en is te vinden op de website www.lopai.nl. Het verdient aanbeveling om bij 
toekomstige aanpassingen in of uitbreiding van de gemeentelijke serverruimte met deze richtlijnen 
rekening te houden. 
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De gemeente beschikt niet over een e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden. De 
provincie Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel werken – onder de werktitel “Overijsselse 
Coalitie Digitale Duurzaamheid (OCDD)” - momenteel aan een project tot realisatie van een E-
depotvoorziening. De gemeente zal op een later tijdstip een besluit nemen inzake deelname aan deze 
gemeenschappelijk e-depotvoorziening. 
 
Conclusie: De gemeente Hardenberg beschikt over een door het College aangewezen openbare 
archiefbewaarplaats, die aan de laatste archiefwettelijke vereisten voldoet. Het verdient aanbeveling 
om bij toekomstige aanpassingen van of uitbreiding van de gemeentelijke serverruimte met de 
Checklist en de ED3 richtlijnen rekening te houden. Op een later tijdstip zal een besluit worden 
genomen over deelname aan een gemeenschappelijke provinciale e-depotvoorziening. 
 
 

8.    TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGEBRACHTE 
ARCHIEFBESCHEIDEN.     
Hoofdvraag: 
Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 

 
De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden zijn voor een ieder te raadplegen. 
Openingstijden, bezoek- en correspondentieadres zijn eveneens aangegeven. Een overzicht van 
tarieven is op de website van het gemeentearchief te vinden. De kosten voor onderzoek en 
kopieën/scans van archiefbescheiden staan vermeld in de op 4 december 2012 door de gemeenteraad 
vastgestelde legesverordening van de gemeente Hardenberg. 
 
Met de beperking van de openbaarheid na 20 of 75 jaar wordt onvoldoende rekening gehouden. Door 
het ontbreken van verklaringen van overbrenging is ook niet duidelijk welk openbaarheidsregime voor 
de verschillende gemeentelijke archieven geldt. Weliswaar is in de respectieve inventarissen wel een 
paragraaf over openbaarheid opgenomen, doch de formele rechtsgrond (nl. de verklaring) hiervoor 
ontbreekt.  
Het verdient aanbeveling om een generieke verklaring van overbrenging voor de overheidsarchieven op 
te stellen, zodat het openbaarheidsregime achteraf wordt geformaliseerd. Voor particuliere archieven 
wordt gewerkt met overeenkomsten van schenking of inbewaargeving. Hierin worden wel afspraken 
over openbaarheid gemaakt.  
 
In hoofdstuk 2 van het gehanteerde bezoekersreglement staan aanwijzingen voor het behoud en 
gebruik van archiefbescheiden. Hieruit kan worden afgeleid dat de archiefzorgdrager i.c. de beheerder 
van de archiefbewaarplaats een eventuele afwijzing van het gebruik van archiefbescheiden afdoende 
kan motiveren. 
De gemeente Hardenberg beschikt sinds 29 oktober 2013 over een door het College vastgesteld 
bezoekersreglement voor het gebruik van de archieven en collecties van het gemeentelijk archief. 
  
Conclusie: De beschikbaarstelling van archiefbescheiden en de omgang met archiefbescheiden en 
bezoekers is grotendeels gebaseerd op de gebruikelijke praktijk bij andere archiefdiensten. Met de 
beperking van de openbaarheid na 20 of 75 jaar wordt onvoldoende rekening gehouden. Het 
bezoekersreglement is formeel door het College vastgesteld. 
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9.   RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID 
Hoofdvraag: 
Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden? 

 
De gemeente Hardenberg beschikt niet over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin procedures 
met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde 
zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen. De gemeente Hardenberg beschikt over een 
calamiteiten- en ontruimingsplan dat op 2 juni 2008 door het College van B&W is vastgesteld. Er is op 
15 september 2007 een overeenkomst voor calamiteitenservice afgesloten met Documentenwacht te 
Apeldoorn. In het calamiteiten- c.q. ontruimingsplan is geen informatie opgenomen over de instelling 
en de locatie (de verzamelplaats) waarheen bij een ernstige calamiteit de te ontruimen archieven en 
collecties dienen te worden gebracht 
 
Conclusie: De gemeente Hardenberg beschikt over een plan om bij calamiteiten schade te voorkomen 
en het behoud van te bewaren archiefbescheiden van cultuurhistorische waarde te waarborgen. Daarin 
is echter geen informatie opgenomen over de instelling en de evacuatielocatie waarheen bij een 
ernstige calamiteit de beschadigde archieven of collecties dienen te worden ondergebracht. Het plan 
dient te worden geactualiseerd. 
 
 

10.   MIDDELEN EN MENSEN 
Hoofdvraag: 
Kan de gemeente beredeneerd aangeven gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg 
en het archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt als mede 
hun kwaliteitsniveau? 

 
De afdeling Dienstverlening, team ICTF, cluster DIV/Archief is in de gemeenten Hardenberg en Ommen 
verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het terrein van de documentaire 
informatievoorziening. De formatie bedraagt 11,92 fte voor postregistratie en archiefbeheer. 
Mogelijkheden tot bij- en nascholing zijn aanwezig. Het opleidingsniveau is voldoende. De mogelijkheid 
om bijscholingscursussen te volgen is aanwezig. 
 
In de jaren 2001-2009 is vrij consequent gewerkt aan het inventariseren van afgesloten archiefdelen aan 
de hand van een meerjarig archiefbewerkingsplan. Door de invoering van het digitaal werken, de 
aanschaf van een DMS en de veranderende manier van werken kon vanaf 2009 nagenoeg geen tijd 
meer worden besteed aan het verder ontsluiten van de afgesloten archieven. Het toegankelijk maken 
ervan is een verplichting vanuit de Archiefwet. De archieven dienen in een goede, geordende en 
toegankelijke staat te worden gebracht en gehouden. Toch blijkt vaak dat aan dit taakveld té weinig 
aandacht kan worden geschonken, waardoor achterstanden ontstaan.  
 
De gemeente Hardenberg heeft geen gemeentearchivaris in dienst. Ook een functionaris als de 
gemeentelijke archiefinspecteur ontbreekt. Voor het toezicht op het beheer heeft het College geen 
formatieruimte beschikbaar gesteld 
 
Conclusie: Voor de uitvoering van werkzaamheden, zoals postregistratie en dossiervorming, stelt de 
gemeente Hardenberg voldoende middelen en mensen beschikbaar. Werkzaamheden, zoals het 
vernietigen en beschrijven/ontsluiten van archieven, staan al jaren onder druk. Voor het toezicht op het 
beheer is geen formatieruimte beschikbaar gesteld. 
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Uitwerking KPI-Vragenlijst 
 

1.   Lokale regelgeving. Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?  

1.1 Gemeente Aw art. 30.1 
Model - 
verordening 
LOPAI 

1.1. Verordening 
archiefzorg 

Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, 
door de gemeenteraad vastgestelde 
archiefverordening inzake de archiefzorg die 
voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?  

nee 

1.1.1 Gemeente Aw art. 30.1 
Model - 
verordening 
LOPAI 

1.1. Verordening 
archiefzorg 

Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee 

1.2 Gemeente Aw art. 32.1 
Model - 
verordening 
LOPAI 

1.2. Verordening 
toezicht 
archiefbeheer 

Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, 
door de gemeenteraad vastgestelde 
Archiefverordening inzake het toezicht op het bij of 
krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van 
het beheer van nog niet naar archiefbewaarplaats 
overgebrachte archiefbescheiden ?  

nee 

1.1.2 Gemeente Aw art. 30.1 
Model - 
verordening 
LOPAI 

1.2. Verordening 
archiefzorg 

Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten? nee 

1.3 Gemeente Model- 
besluit Lopai 

1.3. Besluit 
informatiebeheer 

Beschikt de gemeente over een door het college als 
archiefzorgdrager vastgesteld Besluit 
Informatiebeheer van de archiefbewaarplaats en 
van de niet naar de archiefbewaarplaats 
overgebrachte archiefbescheiden?  

ja 

1.4 Gemeente Aw art. 4 1.4. Wijziging 
overheidstaken 

Treft het college als archiefzorgdrager 
voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij 
opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht 
van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? 
Zo ja, welke? 

nvt 

1.5 Gemeente Aw art. 40;  1.5. 
Gemeenschappelijke 
regelingen 

Treft het college als archiefzorgdrager, bij de 
instelling van een gemeenschappelijke regeling 
waarin de gemeente participeert, voorzieningen 
omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?  

ja 

1.5.1 Gemeente Wgr art. 27 1.5. 
Gemeenschappelijke 
regelingen 

Houdt de zorgdrager een register bij? ja 

1.6 Gemeente Awb Titel 
10.1 

1.6. Uitbesteden 
archiefzorg 

Beschikt de gemeente over een vastgestelde 
mandaatregeling bedoeld om namens de 
zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde 
regelgeving/het stellen van regels?  

ja 

1.7 Gemeente BW Boek 6; 
Gw art. 160-
169 

1.7. Uitbesteden 
archiefbeheer 

Indien (aspecten van) het archiefbeheer / 
archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een 
privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, 
zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten 
waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke 
gemeentelijke eindverantwoordelijkheid? 

nvt 
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TOELICHTING bij hoofdvraag 1. 

 
1.1. en 1.2. 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Archiefverordening inzake de archiefzorg. Deze 
verordening werd vastgesteld bij raadsbesluit van 29 augustus 2002. Momenteel wordt gewerkt aan 
een herziening conform de laatste Lopai-modellen. 
 
1.3. 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Besluit Informatiebeheer inzake de aanwijzing en het 
beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van documenten voor zover deze documenten niet 
zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Dit Besluit Informatiebeheer werd door het College van 
B&W vastgesteld op 29 augustus 2002. Momenteel wordt gewerkt aan een herziening conform de 
laatste Lopai-modellen. 
 
1.4. 
Bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) 
overheidsorgaan houdt de gemeente Hardenberg rekening met het treffen van voorzieningen inzake 
de archiefbescheiden. De afgelopen vijf jaar heeft geen vervreemding plaatsgevonden. 
 
1.5. 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Inschrijfregister Wet Gemeenschappelijke Regelingen, 
conform besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 17 december 1985. Dit register is vanaf 
1985 bijgehouden en wordt sindsdien digitaal geactualiseerd. De gemeente Hardenberg heeft bij 
raadsbesluit van 31 mei 2012 besloten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling 
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. In artikel 31 zijn voorzieningen inzake de zorg voor en het beheer 
van het archief opgenomen. 
 
1.6. 
Het Delegatie- en Mandaatbesluit van de gemeente Hardenberg, getiteld “Nadere regeling Delegatie 
en mandaat 2001”, dateert uit 2001. Hierin werden een aantal bevoegdheden van het College van B&W, 
te weten de artikelen 5, 7, 8, 15 en 16 van de Archiefwet 1995, gemandateerd. In verband met de 
oprichting van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg werden deze bevoegdheden in 2012 
ondergemandateerd aan de algemeen directeur. 
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2.   INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT 
Hoofdvraag: 
Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar 
informatiehuishouding? 

2.1 Beide Ar art. 16; 
Link met 
NEN-ISO 
15489:2001 

2.1. 
Kwaliteitssysteem 
archiefbeheer 

Maakt het college als zorgdrager voor het beheer 
van te bewaren archiefbescheiden gebruik van 
een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen 
zijn geformuleerd?  

Zie 
toelichting 

2.1.1 Beide Ar art. 16; 
Link met 
NEN-ISO 
15489:2001 

2.1. 
Kwaliteitssysteem 
archiefbeheer 

Zo ja, - welk?  Zie 
toelichting 

2.1.2 Beide Ar art. 16; 
Link met 
NEN-ISO 
15489:2001 

2.1. 
Kwaliteitssysteem 
archiefbeheer 

 - En voldoet het beheer van de archiefbescheiden 
aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? 

Zie 
toelichting 

2.2 Archief Aw art. 32.2 2.2. 
Gekwalificeerde 
gemeentearchivaris 

Heeft het college als archiefzorgdrager een 
gemeentearchivaris benoemd voor het toezicht 
op het beheer van niet-overgebrachte 
archiefbescheiden en het beheer van de wel-
overgebrachte?  

Nee 

2.2.1 Archief Aw art. 32.2 2.2. 
Gekwalificeerde 
gemeentearchivaris 

Zo ja, is deze in het bezit van een diploma 
archivistiek? 

Nvt 

2.3 Archief Aw art. 32.2 2.3. Verslag toezicht 
archiefbeheer 

Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag 
uit aan het college als archiefzorgdrager van de 
wijze waarop hij het toezicht op het beheer van 
de niet overgebrachte archiefbescheiden 
uitoefent en zijn bevindingen daarbij?  

Nee 
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2.4 Archief Aw art. 32.1. 
Model- 
verordening 
LOPAI 

2.4.verslag beheer 
archiefbewaarplaats 

Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag 
uit aan het college als archiefzorgdrager van de 
wijze waarop het beheer van naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen 
daarbij? 

Nee 

 
Toelichting bij hoofdvraag 2 
 
2.1. 
Volgens artikel 16 van de Archiefregeling 2010 dient het college ervoor te zorgen dat het beheer van de 
archief-bescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem. Het geheel 
van de gemeentelijke informatiehuishouding of de digitale beheeromgeving is een systeem in 
organisatorische zin en omvat naast hardware, software en bestanden, ook beleid, degelijke 
organisatie, goed opgeleid en voldoende personeel, vastgelegde procedures en financiële soliditeit. 
RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer), de Archiefregeling 2010, de Baseline 
Informatiehuishouding en het Strategisch Informatie Overleg (SIO) zijn – naast nationale en 
internationale normen – instrumenten om de kwaliteit van het systeem te toetsen.  
De gemeente Hardenberg maakt nu nog geen gebruik van een kwaliteitssysteem. Aanbevolen wordt 
om dit wel op te pakken en een werkbaar kwaliteitssysteem te implementeren en onderdeel te laten 
zijn van reguliere planning- en controlcycli. 
 
 
De gemeente Hardenberg heeft (nog) geen specifieke keus gemaakt voor RODIN, de Baseline of een 
ander referentiekader voor (Digitaal) Informatiebeheer. Wel is het belangrijk een leidraad te hanteren 
teneinde het gemeentelijk informatiebeheer cq de digitale beheeromgeving van tijd tot tijd te 
controleren en te evalueren. Voldoet het gemeentelijk informatiebeheer nog aan wettelijke vereisten 
en standaarden/normen. Door de toepassing van RODIN of de Baseline komen verbeterpunten boven 
water, die in een jaarlijks verbeterplan aangepakt kunnen worden. 
 
2.2-2.4. 
De gemeente Hardenberg beschikt niet over een gekwalificeerde gemeentearchivaris. Het laatste 
jaarverslag van het team DIV dateert uit 2009. Hierin wordt verslag gedaan van het gevoerde beheer 
van de archieven, de resultaten van de acquisitie, de werkzaamheden van de vrijwilligers en wordt 
statistische informatie verstrekt. Nadien zijn geen jaarverslagen meer vervaardigd. Tegenwoordig 
brengt de provinciale archiefinspecteur op regelmatige basis inspectiebezoeken. Hierdoor worden 
College en Raad door een externe partij wel geïnformeerd over de staat van het gemeentelijk 
archiefbeheer. 
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3.   ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID 
ARCHIEFBESCHEIDEN 
Hoofdvraag: 
Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de 
authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? 

3.1 Beide Aw art. 3 en 
21.2; Ab 
art. 12; Ar 
art. 18 en 
23;  

3.1. Geordend 
overzicht 

Beschikt de gemeente over een actueel, compleet 
en logisch samenhangend overzicht van (te 
bewaren) archiefbescheiden, geordend 
overeenkomstig de ten tijde van de vorming van 
het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur? 

ja 

3.2 Beide art. 17 en 19 3.2. Authenticiteit en 
context 

Heeft het college als archiefzorgdrager ervoor 
gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte 
(te bewaren) archiefbescheiden met behulp van 
metagegevens(schema) kan worden vastgesteld: 

ja 

3.2.1 Beide Ar art 17 3.2. Authenticiteit en 
context 

- de inhoud, structuur en verschijningsvorm; ja 

3.2.2 Beide Ar art 17 3.2. Authenticiteit en 
context 

- wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak 
of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt; 

ja 

3.2.3 Beide Ar art 17 3.2. Authenticiteit en 
context 

- de samenhang met andere archiefbescheiden; ja 

3.2.4 Beide Ar art 17 3.2. Authenticiteit en 
context 

- de uitgevoerde beheeractiviteiten; ja 

3.2.5 Beide Ar art 17 3.2. Authenticiteit en 
context 

- de besturingsprogrammatuur of 
toepassingsprogrammatuur inzake de 
archiefbescheiden. 

ja 
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3.3 Gemeente Aw art. 3 en 
21.2 
Ab art. 12 
Ar art. 20 

3.3. Systeem voor 
toegankelijkheid 

Waarborgt het archiveringssysteem de 
toegankelijke staat van (te bewaren) 
archiefbescheiden zodanig dat elk van de 
archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan 
worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te 
maken is? 

ja 

3.4 Gemeente Aw art. 21.1 
Ab art. 11 
Ar art. 3-8 
en 
14-15 

3.4. Duurzame 
materialen en 
gegevensdragers 

Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en 
audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij 
het opmaken en beheren van (te bewaren) 
archiefbescheiden? 

ja 

3.5 Beide Aw art. 21.1 
Ab art. 11 
Ar art. 9-13 

3.5. Duurzame 
verpakkingsmaterialen 
bij opslag 

Gebruikt de gemeente duurzame 
verpakkingsmaterialen 
voor de opslag van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden? 

ja 

3.6  Beide Ab. Art. 11 3.6 Systeem voor 
duurzaamheid 

Waarborgt het archiveringssysteem c.q zijn er 
naast 3.4 en 3.5 zodanige voorzieningen dat bij het 
raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na 
ten minste honderd jaar geen noemenswaardige 
achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil 
zeggen: worden de archiefbescheiden in goede 
materiele staat gebracht en gehouden? 

ja 

 
TOELICHTING bij hoofdvraag 3 
 
3.1. 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Document Structuur Plan (DSP), benaderbaar door middel 
van de I-navigator (softwarepakket). In dit plan is inzichtelijk gemaakt welke zaaktypen/processen van 
toepassing zijn in de gemeentelijke organisatie. Deze zaaktypen maken onderdeel uit van het 
Zakenmagazijn in Verseon. Het beheer van die zaaktypen gebeurt nu in Verseon. Daarnaast zijn er in de 
gemeentelijke organisatie tal van applicaties die niet zijn gekoppeld aan het DMS. Een volledig 
geordend overzicht van alle gemeentelijke archiefbescheiden is er niet. Organisatiebreed is er de 
intentie om koppelingen tot stand te gaan brengen met bedrijfswaardevolle applicaties. Een voorbeeld 
daarvan is de SBA (Stadsbeheeradministratie)-applicatie rondom vergunningverlening bouwen en 
milieu, waarmee een koppeling is gelegd. Alle documenten uit deze applicatie worden in Verseon 
opgenomen. 
 
 
 
Omgekeerd is ook mogelijk, mits de bedrijfswaardevolle applicatie RMA/DMS gecertificeerd is. 
 
De gemeente Hardenberg heeft de I-navigator in 2012 in eigen beheer genomen. Dit houdt in dat een 
eigen lokale invulling wordt gegeven aan de opname van vernietigingstermijnen. Daarnaast zijn nieuwe 
veelal ontbrekende zaaktypen toegevoegd.  
 
Het Document Structuur Plan Hardenberg maakt inzichtelijk welke producten van toepassing zijn voor 
de organisatie. Dagelijks komt er een informatiestroom bij de gemeentelijke organisatie binnen die 
betrekking heeft op diverse gemeentelijke producten. Documenten worden gekoppeld aan een zaak. 
Op zaakniveau worden de metadata-gegevens vastgelegd m.b.t. te bewaren en te vernietigen. 
 
3.2 en 3.3. 
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De gemeente Hardenberg maakt sinds 2009 gebruik van het document management systeem (DMS) 
Verseon van Circle BV te Sittard. Het betreft hier de versie van 2011 (2.0). Het systeem kent koppelingen 
met MS-Office, Ascent Capture, VNG-VHIC-Document Structuur Plan, de Basisregistratie Personen en 
het Bestuursinformatiesysteem Notudoc. Voor het scannen van documenten wordt gewerkt met 
Ascent Capture (versie 7.00.350 Virtual Rescan), software van Kofax BMC. De scanresolutie bedraagt 
300 of 600 dpi. De navolgende (desktop) scanners worden gebruikt: OCE TC 4, Fujitsu fi 5750 C en 
Canon DR-5010. 
 
3.4. en 3.5. 
Voor het beheer van blijvend te bewaren archiefbescheiden zijn verschillende soorten 
verpakkingsmaterialen in de markt: zippels, binnen/buitenmappen, bijlagenmappen, insteekhoezen, 
stofmappen en archiefdozen. De materialen worden besteld bij Jalema, CIB, Veha en Jansen Wijsmuller 
Beuns. Ze voldoen aan de ICN-normen 1-3. Het gebruikte papier, Plano Superior, voldoet aan de NEN-
norm 2728. De gemeente Hardenberg gebruikt duurzame verpakkingsmaterialen en gegevensdragers 
voor het beheer van blijvend te bewaren archiefbescheiden, zoals omschreven in de Archiefregeling 
2010. 
 
3.6. 
De duurzaamheid van analoge archieven en collecties is voldoende gewaarborgd. Door de bestanden te 
verpakken in zuurvrije omslagen en dozen én ze te beheren in een archiefbewaarplaats, die aan de 
laatste wettelijke vereisten voldoet, moet de fysieke achteruitgang van documenten en andere 
gegevensdragers worden vertraagd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN 
Hoofdvraag: 
Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?  

4.1 Gemeente Model- 
referentie 
kader 
RODIN 
BRAIN 

4.1. Opbouw 
digitaal 
informatiebeheer 

Werkt de gemeente op basis van het 
Referentiekader Opbouw Digitaal 
Informatiebeheer? 

Zie 2.1 
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LOPAI/WGA 

4.2 Gemeente Ar art. 17, 21 
en 22 

4.2. Functionele 
eisen 

Zijn de functionele eisen qua inhoud,  structuur, 
verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit 
van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en 
geïmplementeerd? 

Zie 3.2 

4.3 Gemeente Ar art. 19, 
24 

4.3. Aanvullende 
Metagegevens 

Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en 
geïmplementeerd? (zie ook 3.2) 

Zie 3.2 

4.4 Gemeente Ar art. 26.1 4.4. 
Opslagformaten 

Worden opslagformaten gebruikt die aan een 
open 
standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet 
kan worden verwacht? 

ja 

4.5.1 Gemeente Ar art. 26.2-
3 

4.5. Voorzieningen 
compressie en 
encryptie 

Zijn voorzieningen getroffen voor de 
toegankelijkheid en ordening van de 
archiefbescheiden in het geval men gebruik 
maakt van compressie- en/of 
encryptietechnieken? 

Zie 
toelichting 

4.5.2 Gemeente Ar art. 26.2-
3 

4.5. Voorzieningen 
compressie en 
encryptie 

En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd 
tegen inbreuk door derden? 

Zie 
toelichting 

4.5.3 Gemeente Ar art. 26.2-
3 

4.5. Voorzieningen 
compressie en 
encryptie 

Wordt in geval van encryptie bij overdracht van 
archiefbescheiden aan de beheerder van de 
archiefbewaarplaats de encryptiesleutel 
verstrekt?  

Zie 
toelichting 

4.6 Gemeente Ar art. 25 4.6. Converteren, 
migreren 

Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het 
geval niet meer aan de geordende en 
toegankelijke staat van de archiefbescheiden 
voldaan zal gaan worden? 

Zie 
toelichting 

4.6.1 Gemeente Ar art. 25 4.6. Converteren, 
migreren 

 Is er een verklaring van de conversie / migratie 
opgemaakt? 

Zie 
toelichting 

 
 
TOELICHTING bij hoofdvraag 4 
 
4.1. 
De gemeente Hardenberg heeft (nog) geen specifieke keuze gemaakt voor RODIN, de Baseline of een 
ander referentiekader voor digitaal informatiebeheer. Wel is het belangrijk om een leidraad/handboek 
te hanteren, teneinde het gemeentelijk informatiebeheer cq de digitale beheeromgeving van tij tot tijd 
te controleren en te evalueren. Voldoet het gemeentelijk archiefbeheer nog aan de wettelijke vereisten 
en normen/standaarden? Door toepassing van een toetsingskader, zoals RODIN of Baseline, kunnen 
audits/inspecties worden uitgevoerd. De aanbevelingen kunnen tot verbetering in procedures of 
beheeromgeving leiden. 
 
4.4 
Verseon accepteert alle bestandsformaten die vermeld staan in de Archiefregeling 2010. Standaard 
worden de gescande documenten in het digitale archief opgeslagen in het PDF-A formaat. 
Grootformaat documenten worden gescand in TIFF- of PDF-formaat. Naast externe documenten wordt 
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Verseon ook gebruikt voor de opslag van interne documenten. De te bewaren documenten worden 
handmatig of automatisch geconverteerd naar PDF-A. 
 
4.5 en 4.6. 
De productieomgeving van Verseon is geïnstalleerd op applicatieserver FS-42 en de testomgeving van 
Verseon is geïnstalleerd op applicatieserver FS-43. Het scannen wordt uitgevoerd door middel van de 
software van Kofax en is geïnstalleerd op applicatieserver BDOH-KOFAX-01. Op de fysieke server 
BDOH-ORACLE-01 met het operating system Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise is de 
Oracle 10.2.0.4.0 databases PVER geïnstalleerd en op de uitwijkserver, de BDOH-ORACLE-02, staat de 
TVER database.  
Alle applicatieservers draaien virtueel op het SAN met het operating system Microsoft Windows Server 
R2 Enterprise Edition SP 2. De brondocumenten worden met behulp van FTP opgeslagen op de BDOH-
FTP-01. De opslagruimte op het SAN is schaalbaar en wordt geregeld via het team ICT-F 
Automatisering. 
 
Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van een uitwijkomgeving welke is gevestigd op de locatie 
Ommen. Dagelijks worden op de locatie LOC Hardenberg door middel van een tape library back-ups 
van alle systemen gemaakt. Daarnaast worden er gedurende de dag snapshots gemaakt van het SAN 
op de hoofdlocatie en deze worden weggeschreven naar het SAN op de uitwijklocatie. De tapes worden 
op de locatie LOC bewaard. Tevens wordt er op het SAN gebruik gemaakt van deduplicatie techniek, 
zodat er efficiënt met de opslagruimte wordt omgegaan. Voor wat betreft het beheer en de toegang tot 
het digitale archief werken het team DIV en het team ICT nauw met elkaar samen. De 
verantwoordelijkheid voor dit systeembeheer ligt bij Team ICT. Bij de opslag van de bestanden op de 
centrale omgeving wordt geen gebruik gemaakt van een bepaalde compressietechniek. Bij een 
toekomstige conversie/ migratie naar een andere omgeving c.q. operating system zal na het zorgvuldig 
analyseren en testen worden gegarandeerd dat er geen gegevens verloren gaan. Deze digitale 
duurzaamheid is een eis voorafgaand aan een geplande conversie of migratie. (Handboek Substitutie 
2010) 
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5.   VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN 

Hoofdvraag: 
Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is 
voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 

5.1.1 Gemeente Aw art. 5 
Ab art. 2-5 

5.1. 
Archiefselectielijst 
en stukkenlijst 

Selecteert het college als archiefzorgdrager de 
gemeentelijke archiefbescheiden? 

ja 

5.1.2 Gemeente Aw art. 5 
Ab art. 2-5 

5.1. 
Archiefselectielijst 
en stukkenlijst 

Maakt het college als archiefzorgdrager bij de 
selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden 
gebruik van de voor Nederlandse gemeenten 
geldende selectielijst? 

ja 

5.1.3 Gemeente Aw art. 5 
Ab art. 2-5 

5.1. 
Archiefselectielijst 
en stukkenlijst 

Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve 
stukkenlijst?  

ja 

5.2.1 Gemeente Aw. Art. 3 
Ab art. 8 

5.2. Vernietiging en 
verklaringen 

Vernietigt het college als archiefzorgdrager de 
daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?  

ja 

5.2.2 Gemeente Aw. Art. 3 
Ab art. 8 

5.2. Vernietiging en 
verklaringen 

Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen 
van vernietiging op die ten minste een specificatie 
van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en 
wijze van vernietiging bevatten? 

ja 

5.3.1 Gemeente Aw art 7; AB 
art. 6.1 
Model 
beleidsregel 
LOPAI 

5.3 Vervanging, 
besluiten en 
verklaringen 

Past de gemeente vervanging toe [b.v. het 
vervangen van papieren archiefbescheiden door 
digitale reproducties of omgekeerd waarna de 
vervangen bescheiden worden vernietigd]? 

ja 

5.3.2 Gemeente Ab art 6.2 
en 8.  

5.3.1 Vervanging, 
besluiten en 
verklaringen 

zo ja op 5.3.1, - waarborgt het college als 
archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met 
juiste en volledige weergave van de in de te 
vervangen archiefbescheiden voorkomende 
gegevens? 

ja 

5.3.3 Gemeente Ab art 6.2 
en 8.  

5.3.2 Vervanging, 
besluiten en 
verklaringen 

Heeft het college als archiefzorgdrager een 
verklaring tot vervanging van op termijn te 
vernietigen en van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden opgemaakt en het besluit 
daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? 

ja 

5.3.4 Gemeente Aw art. 7; Ab 
art 6.2 en  8.  

5.3.3 Vervanging, 
besluiten en 
verklaringen 

Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager voor de 
vervanging van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden tevoren een machtiging van 
gedeputeerde staten ontvangen obv art 7 AW? 

nvt 

5.4.1 Gemeente Aw 3, 8 en 
10 

5.4 Vervreemding, 
besluiten en 
verklaringen 

Heeft het college als archiefzorgdrager in de 
afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd?  

Zie 
1.4. 

5.4.2 Gemeente Aw 3, 8 en 
10 

5.4.1. 
Vervreemding en 
verklaringen 

Indien 5.4.1 ja - heeft de zorgdrager daarvoor 
tevoren een machtiging van de minister van OCW 
ontvangen? 

nvt 

5.4.3 Gemeente Ab art. 7 5.4.2 Vervreemding 
en verklaringen 

heeft de zorgdrager de juiste deskundigen 
geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot 
vervreemding? 

nvt 

5.4.4 Gemeente Ab art. 8 5.4.3 Vervreemding 
en verklaringen 

heeft de zorgdrager een verklaring van de 
vervreemding opgemaakt en het besluit tot 

nvt 
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vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?  

 
 
 
TOELICHTING bij hoofdvraag 5 
 
5.1 
De gemeente Hardenberg selecteert de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden. 
Ze maakt daarbij gebruik van de in Nederland geldende selectielijsten uit 1983 en 2005, met 
actualisaties tot 2012.  Aanvullend wordt de leidraad VHIC gehanteerd.  
 
5.2. 
De gemeente Hardenberg vernietigt de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden cf de 
gebruikelijke procedure. De vernietigingslijst ligt vier weken ter inzage voor de organisatie. 
Besluitvorming tot vernietiging vindt pas plaats nadat afdelingshoofden toestemming hebben 
gegeven. Er wordt een verklaring van vernietiging opgesteld. Afvoer geschiedt naar een 
vernietigingsbedrijf, NV ROVA Bedrijven te Zwolle, waarmee de gemeente Hardenberg een 
overeenkomst heeft gesloten. 
 
In augustus 2012 heeft de gemeente Hardenberg van Projectontwikkeling Beheer en Advies (ProBEA 
Nederland) te Ermelo een datavernietigingsrapport ontvangen. Hierin verklaart ProBEA dat alla data op 
de harddisks van een partij afgehaalde computers is verwijderd. De verwijdering van de data geschiedt 
met behulp van de applicatie “Active@Killdisk”, die voldoet aan de strenge DoD-eisen van het 
Amerikaanse ministerie van Defensie. 
 
5.3. 
De gemeente Hardenberg beschikt over een Handboek Substitutie, als bedoeld in artikel 4 van de 
Beleidsregel Vervanging Archiefbescheiden (2008). Dit Handboek, daterend uit januari 2010, heeft tot 
doel een provinciale machtiging tot substitutie van voor vernietiging in aanmerking komende 
archiefbescheiden (de zgh. V-stukken) te verkrijgen. Het besluit tot vervanging van archiefbescheiden 
door reproducties werd door het College van B&W genomen op 30 maart 2010. Hierin besluit het 
College over te gaan tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties, die op grond van de 
selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen en deze 1 jaar na reproductie te vernietigen. Het 
vervangingsbesluit is conform de voorschriften opgemaakt. 
 
Met het vervaardigen van het Handboek werd ook een eerste aanzet gegeven om in de toekomst een 
provinciale machtiging tot substitutie voor de te bewaren archiefbescheiden (zgh. B-stukken) aan te 
vragen. In het gemeentelijk digitaliseringsproces wordt geen onderscheid gemaakt tussen te 
vernietigen en te bewaren archiefbescheiden. In het opgestelde Handboek wordt standaard uitgegaan 
van de kwaliteitseisen voor te bewaren archiefbescheiden. Door gewijzigde regelgeving is sinds 1 
januari 2013 een provinciale substitutiemachtiging niet langer nodig. Wel dient het College nog een 
formeel Handboek Substitutie op te stellen én een formeel vervangingsbesluit te nemen.  
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6.   OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR DE OPENBARE 
ARCHIEFBEWAARPLAATS 
Hoofdvraag: 
Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet " te bewaren archiefbescheiden na 20 
jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 

6.1.1 Gemeente Aw art. 3 en 
12-13 
Ab art. 9.1 
en 
12 

6.1. Overbrenging 
na 20 jaar 

Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van de 
gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de 
daarvoor aangewezen openbare 
archiefbewaarplaats?  

ja 

6.1.2 Gemeente Aw art. 3 en 
12-13 
Ab art. 9.1 
en 
12 

6.1. Overbrenging 
na 20 jaar 

Zo nee, 
- welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht? 

nvt 

6.1.3 Gemeente Aw art. 3 en 
12-13 
Ab art. 9.1 
en 
12 

6.1. Overbrenging 
na 20 jaar 

Zo nee, 
- wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel 
en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging? 

nvt 

6.2 Gemeente Ab art. 9.3 6.2. Verklaringen 
van overbrenging 

Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met 
de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle 
overbrengingen een verklaring op? 

nee 

6.3 Gemeente Aw art. 13 6.3. Niet-
overbrengen 
vanwege 
bedrijfsvoering 

Heeft het college als archiefzorgdrager voor 
archiefbescheiden die om redenen van 
bedrijfsvoering niet na 20 jaar overgebracht kunnen 
worden een machtiging tot opschorting van 
overbrenging aangevraagd en ontvangen van 
gedeputeerde staten? 

nvt 
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TOELICHTING bij hoofdvraag 6 
 
6.1 - 6.3 
De te bewaren archiefbescheiden van de gemeente Hardenberg, die ouder zijn dan 20 jaar, zijn 
overgebracht naar de daartoe aangewezen archiefbewaarplaats. Van deze overdrachten zijn geen 
verklaring van overbrenging opgesteld. Ook de bouw- en milieuvergunningen van de gemeente 
Hardenberg en rechtsvoorgangers zijn fysiek opgenomen in de archiefbewaarplaats. Ditzelfde geldt 
voor de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsadministratie. Formeel zijn ze niet 
overgebracht, aangezien ze nog grotendeels in de dynamische werkprocessen worden gebruikt. Het 
archiefwettelijk onderscheid tussen overgebracht en niet-overgebracht wordt in de gemeente 
Hardenberg niet toegepast. Praktische redenen van bedrijfsvoering zorgen ervoor dat dossiers eigenlijk 
al heel snel in de archiefbewaarplaats worden opgeslagen. Verbeteringen in de procedure 
“Overbrenging“ zijn noodzakelijk. Het zwaartepunt ligt daarbij op het nader regelen van de  (beperking 
van) openbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   ARCHIEFBEWAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS 
Hoofdvraag: 
Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

7.1.1 Archief Model 
DIVA (nu 
BRAIN)  

7.1. 
Archiefinstelling/kwaliteitszorg/benchmark 

Is er door de gemeente een 
(gemeentelijke of regionale) 
archiefinstelling aangewezen ten 
behoeve van de uitvoering van het 
beheer van de archiefbescheiden 
in de archiefbewaarplaats? 

nee 

7.1.2 Archief Model 
DIVA (nu 
BRAIN)  

7.1. 
Archiefinstelling/kwaliteitszorg/benchmark 

Werkt de archieforganisatie op 
basis van een 
kwaliteitszorgsysteem? 

nvt 

7.1.3 Archief Model 
DIVA (nu 
BRAIN)  

7.1. 
Archiefinstelling/kwaliteitszorg/benchmark 

Doet de archieforganisatie mee aan 
landelijke benchmarking?  

nvt 

7.2.1 Archief Aw. Art. 
21.1, 31, 
33.2 en 34. 
Ab art. 13. 
Ae 27-41, 

7.2 Archiefbewaarplaats Is door het college als 
archiefzorgdrager een eigen 
gemeentelijke, een 
intergemeentelijke of een buiten 
de gemeente gelegen 

ja 
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47-57 en 
59 

archiefbewaarplaats aangewezen 
waarvan is vastgesteld dat deze 
aan alle in de Archiefbesluit- en 
regeling en genoemde eisen 
voldoen?  

7.2.2 Archief Aw. Art. 
21.1, 31, 
33.2 en 34. 
Ab art. 13. 
Ae 27-41, 
47-57 en 
59 

7.2 Archiefbewaarplaats Gebruikt het college deze 
archiefbewaarplaats t.b.v. de te 
bewaren overgebrachte 
archiefbescheiden? 

ja 

7.2.3 Archief Aw. Art. 
21.1, 31, 
33.2 en 34. 
Ab art. 13. 
Ae 27-41, 
47-57 en 
59 

7.2 Archiefbewaarplaats Zo ja op 7.2.2 zijn de plannen 
betreffende bouw, verbouwing, 
inrichting of verandering van 
inrichting van de 
archiefbewaarplaats goedgekeurd 
door gedeputeerde staten obv art. 
33 AW?  

ja 

7.3.1 Gemeente Aw art. 
21.1 
Ab art. 13 
Ar 27-46, 
57 
en 59 

7.3. Archiefruimten Beschikt de gemeente over een of 
meer archiefruimten waarvan is 
vastgesteld dat deze aan alle in de 
Archiefregeling en –besluit 
genoemde eisen voldoen? 

nee 

7.3.2 Gemeente Aw art. 
21.1 
Ab art. 13 
Ar 27-46, 
57 
en 59 

7.3. Archiefruimten Gebruikt  het college deze 
archiefruimte(n) t.b.v. de te 
bewaren op termijn naar de 
archiefbewaarplaats over te 
brengen archiefbescheiden?  

nvt 

7.4.1 Archief Aw art. 
21.1 
Ab art. 13 
Model 
LOPAI 
ED3 (Eisen 
Duurzaam 
Digitaal 
Depot) 

7.4. E-depot Beschikt de gemeente over een 
eigen gemeentelijk, een 
intergemeentelijk of een buiten 
de gemeente gelegen e-depot 
voor de bewaring van digitale 
archiefbescheiden dat aan de 
eisen op basis van de 
Archiefregeling voldoet? 

nee 

7.4.2 Archief Aw art. 
21.1 
Ab art. 13 
Model 
LOPAI 
ED3 (Eisen 
Duurzaam 
Digitaal 
Depot) 

7.4. E-depot Gebruikt het college dit e-depot 
t.b.v de te bewaren 
archiefbescheiden.  

nvt 

 
TOELICHTING bij hoofdvraag 7 
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7.1 - 7.3 
De gemeente Hardenberg heeft geen regionale archiefinstelling aangewezen voor de uitvoering van 
het beheer van de archieven en collecties in de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Deze 
werkzaamheden worden verricht door medewerkers DIV van de afdeling Dienstverlening. De gemeente 
beschikt over een eigen archiefbewaar-plaats in het gemeentehuis te Hardenberg. Deze 
archiefbewaarplaats is op 11 september 2012 door Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd. In 
deze archiefbewaarplaats bevinden zich de secretarie-archieven van Hardenberg en Ommen, als mede 
van de voormalige gemeenten Avereest en Gramsbergen. Daarnaast worden ook diverse particuliere 
archieven en collecties beheerd. Het College van B&W van Ommen moet deze archiefbewaarplaats nog 
wel als formele archiefbewaarplaats voor de secretarie-archieven van de gemeente Ommen aanwijzen. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg heeft op 29 oktober 2013 
besloten om de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van Hardenberg formeel aan te wijzen als 
archiefbewaarplaats voor de archieven van de gemeente Hardenberg en het depot in het gemeentehuis 
van Ommen als archiefruimte voor op termijn te vernietigen stukken. 
 
7.4 
De Archiefregeling 2010 geeft geen specifieke eisen voor de bouw en inrichting van een serverruimte of 
datacentrum. Door het Expertise Centrum is echter in 2009 een checklist voor de bouw en inrichting van 
een serverruimte ontwikkeld. Al eerder had ook het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs 
(Lopai) een toetsingskader voor de digitale beheersomgeving van permanent te bewaren 
archiefbescheiden opgesteld, te weten “ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot”(2008).  De laatste versie 
dateert van december 2012 en is te vinden op de website www.lopai.nl. Het verdient aanbeveling om bij 
toekomstige aanpassingen in of uitbreiding van de gemeentelijke serverruimte met deze richtlijnen 
rekening te houden. 
 
De gemeente Hardenberg beschikt niet over een e-depot voor de bewaring van digitale 
archiefbescheiden. De provincie Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel werken – onder de 
werktitel “Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid (OCDD)” - momenteel aan een project tot 
realisatie van een E-depotvoorziening. Er lopen momenteel een tweetal pilots. De gemeente 
Hardenberg zal op een later tijdstip een besluit nemen inzake deelname aan deze gemeenschappelijk 
provinciale e-depotvoorziening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  29 

 
 
 
 
 
 

8.    TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGEBRACHTE 
ARCHIEFBESCHEIDEN.     
Hoofdvraag: 
Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 

8.1.1 Archief Aw. Art. 14, 
17, en 19 

8.1 
Beschikbaarheid 
originelen en 
dubbelen 

Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende 
archiefbescheiden voor een ieder kosteloos te 
raadplegen?  

ja 

8.1.2 Archief Aw. Art. 14, 
17, en 19 

8.1 
Beschikbaarheid 
originelen en 
dubbelen 

Kan een ieder al dan niet op eigen kosten 
afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de 
archiefbescheiden (laten) maken?  

ja 

8.1.3 Archief Aw. Art. 14, 
17, en 19 

8.1 
Beschikbaarheid 
originelen en 
dubbelen 

Heeft het college als archiefzorgdrager regels 
opgesteld over de genoemde kosten?  

ja 

8.2.1 Beide Aw art. 15 
en 16 Ab art 
9.3 en 10 

8.2 Beperking 
openbaarheid na 
20 jaar 

In beginsel zijn archiefbescheiden na 20 jaar 
openbaar: heeft het college als archiefzorgdrager de 
beperking van de openbaarheid van bepaalde 
archiefbescheiden na 20 jaar afdoende gemotiveerd 
gelet op artikel 15.1 van de Archiefwet? De 
beperkingscriteria zijn: eerbiediging persoonlijke 
levenssfeer; belang van de Staat of zijn 
bondgenoten; voorkomen van onevenredig bevoor- 
of benadeling van betrokken natuurlijke of 
rechtspersonen dan wel van derden.  

nee 

8.2.2 Gemeente Aw art. 15 
en 16 Ab art 
9.3 en 10 

8.2 Beperking 
openbaarheid na 
20 jaar 

Heeft het college als archiefzorgdrager  tevoren 
advies ingewonnen van de beheerder van de 
archiefbewaarplaats?  

nee 

8.2.3 Beide Aw art. 15 
en 16 Ab art 
9.3 en 10 

8.2 Beperking 
openbaarheid na 
20 jaar 

Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende 
rekening gehouden met artikel 15.a van de 
Archiefwet die de beperking van de openbaarheid 
van archiefbescheiden inzake milieu-informatie 
inperkt? 

nee 

8.2.4 Beide Aw art. 15 
en 16 Ab art 
9.3 en 10 

8.2 Beperking 
openbaarheid na 
20 jaar 

Hebben het college als archiefzorgdrager en de 
beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit 
tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde 
overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de 
verklaring van overbrenging?  

nee 

8.3 Beide Aw art . 15 8.3 Beperking 
openbaarheid na 75 
jaar 

Heeft het college als archiefzorgdrager voor de 
archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die 
het toch niet openbaar wil maken een machtiging 
tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd 
en ontvangen van gedeputeerde staten?  

nee 
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8.4.1 Archief Aw. Art. 17  8.4 Afwijzing 
raadpleging of 
gebruik 

Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats 
regels geformuleerd omtrent afwijzing van 
raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden 
wegens de slechte materiele toestand ervan of de 
onveiligheid van de verzoeker?  

ja 
 

8.4.2.  Archief Aw. Art. 17  8.4 Afwijzing 
raadpleging of 
gebruik 

Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de 
afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik 
gemotiveerd? 

ja 

8.5.1 Archief Aw art. 3, 18 
en 19 

8.5 Uitleningen aan 
overheidsorgaan 
en deskundige 
instelling 

Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats 
aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte 
archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan 
het archiefvormende overheidsorgaan? 

ja 

8.5.2 Archief Aw art. 3, 18 
en 19 

8.5 Uitleningen aan 
overheidsorgaan 
en deskundige 
instelling 

Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats 
inhoudelijke en financiële voorwaarden 
geformuleerd waaraan de uitlening van 
archiefbescheiden aan deskundige externe 
instellingen is verbonden? 

ja 

8.6.1 Archief Aw. Art. 14 
en 17 

8.6 Regulering 
fysiek bezoek en 
gebruik 

Is er een reglement voor het fysieke bezoek en 
gebruik van de publieksruimte bij de 
archiefbewaarplaats? 

ja 

8.6.2 Archief Model DIVA 
(nu BRAIN)  

8.6 Regulering 
fysiek bezoek en 
gebruik 

zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik 
van een kwaliteitshandvest? 

nvt 

8.6.3 Archief Model DIVA 
(nu BRAIN)  

8.6 Regulering 
fysiek bezoek en 
gebruik 

zo ja, werkt de archieforganisatie mee aan de 
monitor dienstverlening?  

nvt 

8.7 Archief   8.7 Regulering 
digitaal bezoek en 
gebruik 

Beschikt de gemeente over een digitale frontoffice 
met tenminste een toegang tot de collectie 
(registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement? 

ja 

 
 
TOELICHTING bij hoofdvraag 8 
 
8.1 
De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden zijn voor een ieder kosteloos te 
raadplegen. Afspraak maken voor een bezoek kan via een digitaal contactformulier. Openingstijden, 
bezoek- en correspondentieadres zijn eveneens aangegeven. Een overzicht van tarieven is op de 
website van het gemeentearchief te vinden. De kosten voor onderzoek en kopieën/scans van 
archiefbescheiden staan daarop vermeldt, cf. de  op 4 december 2012 door de gemeenteraad 
vastgestelde legesverordening van de gemeente Hardenberg. 
 
8.2-8.3. 
Met de beperking van de openbaarheid na 20 of 75 jaar wordt onvoldoende rekening gehouden. Door 
het ontbreken van verklaringen van overbrenging is ook niet duidelijk welk openbaarheidsregime voor 
de verschillende gemeentelijke archieven geldt. Weliswaar is in de respectieve inventarissen wel een 
paragraaf over openbaarheid opgenomen, doch de formele rechtsgrond (nl. de verklaring) hiervoor 
ontbreekt. Het verdient aanbeveling om een generieke verklaring van overbrenging voor de 
overheidsarchieven op te stellen, zodat het openbaarheidsregime achteraf wordt geformaliseerd. Voor 
particuliere archieven wordt gewerkt met overeenkomsten van schenking of inbewaargeving. Hierin 
worden wel afspraken over openbaarheid gemaakt.  
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8.4. 
In hoofdstuk 2 van het gehanteerde bezoekersreglement staan aanwijzingen voor het behoud en 
gebruik van archiefbescheiden. Hieruit kan worden afgeleid dat de archiefzorgdrager i.c. de beheerder 
van de archiefbewaarplaats een eventuele afwijzing van het gebruik van archiefbescheiden afdoende 
kan motiveren. 
 
8.5.  
Archiefbescheiden in overgebrachte en niet-overgebrachte archieven en collecties kunnen aan 
ambtenaren voor een bepaalde termijn worden uitgeleend. Voor de registratie van de uitlening wordt 
een uitleenkaart gebruikt. 
Hoofdzaak 7 van het bezoekersreglement regelt de uitlening van bestanddelen uit archieven of 
collecties ten behoeve van tentoonstellingen. Hieraan kunnen door de beleidsmedewerker van het 
gemeentearchief nadere voorwaarden worden verbonden. 
 
8.6. 
De gemeente Hardenberg beschikt over een bezoekersreglement voor het gebruik van de archieven en 
collecties van het gemeentelijk archief. Dit bezoekersreglement is op 29 oktober 2013 vastgesteld door 
het College van Burgemeester en Wethouders. 
 
8.7. 
Het gemeentearchief van Hardenberg beschikt over een eigen website: www.hardenbergsarchief.nl  
Via de database archieven.nl kan in de diverse archieven, collecties en bevolkingsregisters worden 
gezocht. Het gemeentearchief heeft zelfs een eigen Facebookpagina: 
www.facebook.com/Gemeentearchief.Hardenberg waarop de laatste updates en berichten te vinden 
zijn. Voor de registratie van bezoekers wordt gebruik gemaakt van het reserveringssysteem GBOS-
receptie. 
 
 

9.   RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID 
Hoofdvraag: 
Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij 
bijzondere omstandigheden? 

9.1 Beide Wetveiligheidsregio's 
art. 3 
handreiking reg. 
Risicoprofiel, punt 6 
Vitaal Belang 

9.1. Onderdeel 
gemeentelijk 
rampenplan 

Beschikt de gemeente/ regio over een 
risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten 
minste procedures met betrekking tot de 
verplaatsing of veiligstelling van objecten met 
een cultuurhistorische waarde zoals (te 
bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen? 

nee 

9.2.1 Beide Leidraad 
calamiteitenplan 
archieven LOPAI 

9.2. Plan 
veiligheid, 
calamiteiten en 
ontruiming 

Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de 
archiefruimten en archiefbewaarplaats met een 
calamiteitenplan en ontruimingsplan? 

ja 

9.2.2 Beide Modellen 
calamiteiten en 
collectieplan 
RCE/ICN 

9.2. Plan 
veiligheid, 
calamiteiten en 
ontruiming 

Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats 
aangewezen voor te ontruimen 
archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het 
collectieplan? (zie ook 9.1.) 

nee 

9.3.1 Archief Modellen 
calamiteiten en 
collectieplan 
RCE/ICN 

9.3. Regionaal en 
landelijk 
veiligheidsnetwerk 

Stelt de gemeente de archieforganisatie in staat 
mee te doen aan een regionaal 
veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen? 

nee 

http://www.hardenbergsarchief.nl/
http://www.facebook.com/Gemeentearchief.Hardenberg
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9.3.2 Archief Model incidenten 
registratie RCE/KVE 

9.3. Regionaal en 
landelijk 
veiligheidsnetwerk 

Stelt de gemeente de archiefbewaarplaats in 
staat mee te doen aan incidentenregistratie 
richting het landelijke veiligheidsnetwerk? 
(Database Incidenten Cultureel Erfgoed) 

nee 

 
TOELICHTING bij hoofdvraag 9 
 
9.1 - 9.3. 
De gemeente Hardenberg beschikt niet over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin procedures 
met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde 
zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen. 
 
De gemeente Hardenberg beschikt over een calamiteiten- en ontruimingsplan, dat op 2 juni 2008 door 
het College van B&W is vastgesteld. Er is op 15 september 2007 een overeenkomst voor 
calamiteitenservice afgesloten met Documentenwacht te Apeldoorn.  
 
In het calamiteiten cq ontruimingsplan is geen informatie opgenomen over de instelling en de locatie 
(de verzamelplaats) waarheen bij een ernstige calamiteit de te ontruimen archieven en collecties dienen 
te worden gebracht. De gemeente Hardenberg is niet aangesloten bij een regionaal veiligheidsnetwerk 
voor erfgoedinstellingen. Melding van incidenten richting de database incidenten cultureel erfgoed 
(DICE) vindt niet plaats. 
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10.   MIDDELEN EN MENSEN 

Hoofdvraag: 
Kan de gemeente beredeneerd aangeven gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg 
en het archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt als mede 
hun kwaliteitsniveau? 

10.1 Beide Aw art. 30.2 10.1. Middelen Hoeveel middelen stelt het college als 
archiefzorgdrager na goedkeuring door de 
raad ter beschikking om de kosten te dekken 
die zijn verbonden aan de uitoefening van de 
zorg voor c.q. het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeentelijke 
organen en het toezicht daarop? 

Zie 
toelichting 

10.2.1 Beide Aw art. 32 10.2. Mensen, 
kwantitatief 

Hoeveel mensen (fte’s) stelt het college als 
archiefzorgdrager na goedkeuring door de 
raad ter beschikking om de kosten te dekken 
die zijn verbonden aan de uitoefening van de 
zorg voor c.q. het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeentelijke 
organen resp. voor en na overbrenging van 
de archiefbescheiden naar de 
archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.) 

Zie 
toelichting 

10.2.2 Beide Aw art. 32 10.2. Mensen, 
kwantitatief 

Zijn er achterstanden in de wettelijk 
verplichte werkzaamheden? 

ja 

10.2.3 Beide Aw art. 32 10.2. Mensen, 
kwantitatief 

Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de 
externe provinciale toezichthouders? 

ja 

10.3.1 Beide Aw art. 32 10.3. Mensen, 
kwalitatief tbv 
beheer 

Kan het college als archiefzorgdrager het 
kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van 
het onder 10.2 bedoelde personeel aangeven 
als mede hun mogelijkheden voor bij- en 
nascholing? (Zie ook 2.2.)  

Zie 
toelichting 

10.3.2 Beide Aw art. 32 10.3. Mensen, 
kwalitatief tbv 
beheer 

Kunnen alle soorten wettelijk verplichte 
werkzaamheden naar behoren worden 
gedaan? 

nee 

10.3.3 Beide Aw art. 32 10.3. Mensen, 
kwalitatief tbv 
beheer 

Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de 
externe provinciale toezichthouders? 

ja 

10.4 Archief Aw art. 31.2 Model 
LOPAI + WGA (nu 
BRAIN) 
rekennormformatie 
gem. 
Archiefinspectie 

10.4 Mensen, 
kwantitatief tbv 
toezicht 

Hoeveel formatieruimte heeft het college als 
archiefzorgdrager vastgesteld voor het 
toezicht op het beheer van de niet naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden. Dit betreft de 
gemeentearchivaris met de gemeentelijke 
archiefinspecteurs of andere medewerkers? 
(Zie ook 2.2.) 

Zie 
toelichting 

 
TOELICHTING bij hoofdvraag 10 
 
10.1 - 10.3 
De afdeling Dienstverlening, team ICTF, cluster DIV/Archief is in de gemeente Hardenberg 
verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het terrein van de documentaire 
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informatievoorziening. Er zijn zes medewerkers in de functie vakspecialist B, zes medewerkers in de 
functie vakspecialist C en 4 medewerkers op basis van maatschappelijke stage of inhuur. Het betreft in 
totaal 11, 92 fte. Het aantal medewerkers dat in het bezit is van een diploma SOD I bedraagt 5. 
Mogelijkheden tot bij- en nascholing zijn aanwezig. 
 
In de jaren 2001-2009 is vrij consequent gewerkt aan het inventariseren van afgesloten archiefdelen aan 
de hand van een meerjarig bewerkingsplan. Door de invoering van het digitaal werken, de aanschaf van 
een DMS en de veranderende manier van werken kon vanaf 2009 nagenoeg geen tijd meer worden 
besteed aan het verder ont-sluiten van de afgesloten archieven. Het toegankelijk maken ervan is een 
verplichting vanuit de Archiefwet. De archieven dienen in een goede, geordende en toegankelijke staat 
te worden gebracht en gehouden. Toch blijkt vaak dat aan dit taakveld té weinig aandacht wordt 
geschonken, waardoor achterstanden ontstaan en de archiefwettelijke overbrenging  (waardoor de 
archieven openbaar worden gemaakt) stagneert. 
 
Om de voortgang van de inventarisaties in de komende jaren te waarborgen, is hieronder een overzicht 
weergegeven van de nog te inventariseren archieven/archiefdelen. Daarbij is aangegeven of de 
inventarisatie een hoge, gemiddelde of lage prioriteit kent. De grootschalige inventarisaties zullen in 
afzonderlijke projectplannen beschreven worden, inclusief de daarvoor benodigde gelden/begroting 
(voor inhuur van externen). 
 
 
Toegang Archiefdeel Periode Prioriteit Planning 
049 Gemeente Gramsbergen 1950-2000 Hoog 2013-2015 
051 Gemeente Avereest 1940-2000 Hoog 2015-2017 
050 Gemeente Gramsbergen 1925-1950 Hoog 2017-2018 
003 Gemeente Hardenberg 1811-1818 Gemiddeld 2014 
004 Gemeente Stad Hardenberg 1818-1922 Gemiddeld 2015-2016 
012 Gemeente Stad Hardenberg 1923-1941 Gemiddeld 2016-2018 
042 Stichting Zwembad De Kiefer Dedemsvaart  Laag Na 2018 
 Streekmuziekschool Avereest-Nieuwleusen 1959-1968 Laag Na 2018 
032 Stichting Avondschool voor ULO  Laag Na 2018 
020 Rode Kruis afd. Dedemsvaart  Laag Na 2018 
028 Welzijnsraad Gramsbergen 1991-1995 Laag Na 2018 
 Maatschappelijk Hulpbetoon Gramsbergen 1941-1965 Laag Na 2018 
 Cultureel- en Verzorgingscentrum De Krim  Laag Na 2018 
 Stichting Baanzicht  Laag Na 2018 
 Archief Höftekerk Hardenberg 1887-2006 Laag Na 2018 
 Archief Hessenwegkerk Hardenberg …….-2006 Laag Na 2018 
 
 
10.4. 
De gemeente Hardenberg heeft geen gemeentearchivaris in dienst. Ook een functionaris als de 
gemeentelijk archiefinspecteur ontbreekt. Voor het toezicht op het beheer heeft het College geen 
formatieruimte beschikbaar gesteld. 



 

  35 

 


