
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

 
Onderwerp : Archiefverordening 140224 
 
Vraagsteller : VVD/Evelien Meijer 
 
Datum : 140221                                  
 

  
Betreft: Archiefverordening Leiderdorp 2014 
  
1. Als je de modellen van LOPAI bekijkt dan is er een onderscheid tussen gemeenten met een 
archivaris en gemeenten met een Gemeenschappelijke Regeling. Daarvoor zijn twee 
verschillende modellen van de Verordening door LOPAI voorgesteld.  
De vraag is onder welk regime Leiderdorp nu precies is te plaatsen. De GR uit 2001 is door ons 
opgevraagd via de griffie, maar nog niet ontvangen, vandaar dat we nu op deze wijze de vragen 
stellen. 
 
Reactie: Leiderdorp voldoet aan de archiefwettelijke verplichting om een archivaris aan te stellen. 
Aan de verplichting is uitvoering gegeven door met de gemeente Leiden een 
Gemeenschappelijke  regeling aan te gaan, waarbij de archivaris van Leiderdorp fuctioneel en in 
persoon samenvalt met de archivaris van de gemeente Leiden.Tevens is geregeld dat de 
verplichte gemeentelijke archiefbewaarplaats, zich formeel,  fysiek en materieel, bevindt in de 
door de gemeente Leiden aangewezen archiefbewaarplaats. ( De GR uit  2001 is als bijlage  
bijgevoegd. ) 
 
  
2.Vragen: 
Leiderdorp maakt gebruik van de archivaris uit Leiden, maar welke rechtspositionele relatie is er 
nu tussen Leiderdorp en deze archivaris. Heeft Leiderdorp heeft een directe ‘arbeidsrelatie’ met 
de archivaris, ja of neen? 
 
Reactie: In de Gemeenschappelijke  Regeling 2001 is  geregeld dat de gemeentearchivaris van 
Leiden om niet zal worden benoemd tot gemeentearchivaris van Leiderdorp. Er is daarmee 
sprake van een gezagsverhouding tussen de  gemeente en de aangestelde archivaris die 
voldoet aan de voorschriften die de Archiefwet  en bijbehorende Besluiten daaraan stellen.  
 
Tevens zijn afspraken gemaakt over huur van archiefruimte  per strekkende meter en het 
beschikbaar stellen van vijf  formatie uren per week voor de afdeling Inspectie, advisering en 
acquisitie.    
 
  
3. Het Besluit Informatiebeheer Leiderdorp, dat dateert uit 1998, heeft betrekking op documenten 
die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Het model Besluit Informatiebeheer van 
LOPAI heeft betrekking op het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de 
gemeentelijke organen.  
  
Vraag: sluit het oude/huidige Besluit Informatiebeheer Leiderdorp wel voldoende aan bij de 
nieuwe Archiefverordening en aan de huidige praktijk in Leiderdorp? 
Nu de tijden op het gebied van moderne digitale informatiedragers wel erg veranderd zijn is een 
snelle actualisering van het Besluit wellicht erg op zijn plaats. Wat is daarover de mening van het 
college? 
 



Reactie: Het College deelt die opvatting. Het nieuwe  Besluit informatiebeheer Leiderdorp is in 
voorbereiding.  Zie in het RVS onder 4  Kanttekeningen.  
 
 
 
  
4. Het college heeft het model Archiefverordening met eigen archivaris van LOPAI 1 op 1 
overgenomen. Echter met uitzondering van drie woorden: in art. 4 aan het eind zijn de woorden 
ongeacht hun vorm weggelaten. 
Vraag: waarom heeft het college deze woorden weggelaten. Is het niet juist op zijn plaats gezien 
de enorme verandering op het gebied van moderne digitale informatiedragers om ook deze 
toevoeging over te nemen? 
 
Reactie: De woorden “ongeacht hun vorm” worden weer opgenomen.  
 



Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp

BESLUITEN

Behoudens advies van de commissie  MSCG

De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met het gemeentebestuur 

van Leiderdorp inzake het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp. 

Korte overwegingen

Op verzoek van de burgemeester van Leiderdorp en door bemiddeling van de provinciale 

archiefinspecteur in Zuid-Holland, is overleg gepleegd met de gemeentearchivaris van Leiden 

over het beheer van het archief van Leiderdorp door de gemeente Leiden. Dat heeft 

geresulteerd in een concept gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeentearchivaris van 

Leiden wordt benoemd tot gemeentearchivaris van Leiderdorp en de archiefbewaarplaats van 

Leiden aangewezen als archiefbewaarplaats voor de gemeente Leiderdorp.  De Gemeente 

Leiden draagt zorg voor het beheer van de archieven, voor de raadpleging van overgebrachte 

archieven en voor de inspectie van niet-overgebrachte archieven met ingang van 1 maart 2001. 

Hiermee wordt de archiefdienst met een regionale uitstraling verder uitgebouwd, aangezien de 

gemeenten Zoeterwoude, Warmond en Rijnsburg inmiddels een dergelijke gemeenschappelijke 

regeling met de gemeente Leiden hebben gesloten. 

De afspraken die zijn gemaakt en de daarmee samenhangende financiële consequenties zijn 

vastgelegd in een aparte overeenkomst. Voor de door de gemeente Leiden verleende diensten 

zal enerzijds een bedrag van ƒ 100,- per strekkende meter huur van archiefruimte worden 

berekend (jaarlijks te verhogen met de indexcijfer van het CBS), die aan de inkomstenzijde van 

het gemeentearchief zullen worden geboekt en anderzijds ontvangt de gemeente Leiden een 

aantal formatieuren, die nodig is om de afdeling Inspectie, Advisering & Acquisitie uit te kunnen 

breiden.

Formatieve consequenties

De gemeentearchivaris van Leiden zal om niet worden benoemd tot gemeentearchivaris van 

Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp zal vijf formatieuren per week (schaal 10) beschikbaar 

stellen voor de werkzaamheden van de afdeling Inspectie, Advisering & Acquisitie ten behoeve 

van de werkzaamheden in het kader van Inspectie.

Begrotingsconsequenties

Het tekort op de taakstelling van ruim ƒ 50.000,- (begrotingsnummer 83421) zal minder groot 

worden.

Aanbiedingsformulier
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Nr. : 01.0011.
Dnst. : BD

Gemeenschappelijke regeling 
Archiefbeheer Leiderdorp.

Leiden, 6 februari 2001.

Op verzoek van de Burgemeester van Leiderdorp en door bemiddeling van de 
provinciale archiefinspecteur in Zuid-Holland, is overleg gepleegd met de 
gemeentearchivaris van Leiden over het beheer van het archief van Leiderdorp door de 
gemeente Leiden. Dat heeft geresulteerd in een concept gemeenschappelijke regeling 
waarbij de gemeentearchivaris van Leiden wordt benoemd tot gemeentearchivaris van 
Leiderdorp en de archiefbewaarplaats van Leiden aangewezen als archiefbewaarplaats 
voor de gemeente Leiderdorp.  De Gemeente Leiden draagt zorg voor het beheer van de 
archieven, voor de raadpleging van overgebrachte archieven en voor de inspectie van 
niet-overgebrachte archieven met ingang van 1 maart 2001. 
Hiermee wordt de archiefdienst met een regionale uitstraling verder uitgebouwd, 
aangezien de gemeenten Zoeterwoude, Warmond en Rijnsburg inmiddels een dergelijke 
gemeenschappelijke regeling met de gemeente Leiden hebben gesloten. 
De afspraken die zijn gemaakt en de daarmee samenhangende financiële consequenties 
zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst. Voor de door de gemeente Leiden 
verleende diensten zal enerzijds een bedrag van ƒ 100,- per strekkende meter huur van 
archiefruimte worden berekend (jaarlijks te verhogen met het indexcijfer van het CBS), 
die aan de inkomstenzijde van het gemeentearchief zullen worden geboekt en anderzijds 
ontvangt de gemeente Leiden een aantal formatieuren, die nodig is om de afdeling 
Inspectie, Advisering & Acquisitie uit te kunnen breiden.

De gemeentearchivaris van Leiden zal om niet worden benoemd tot gemeentearchivaris 
van Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp zal vijf formatieuren per week (schaal 10) 
beschikbaar stellen voor de werkzaamheden van de afdeling Inspectie, Advisering & 
Acquisitie ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van Inspectie.

Met verwijzing naar het advies van de Commissie voor Milieu, Sport, Cultuur en 
Grotestedenbeleid en de overige in de leeskamer ter inzage gelegde stukken, geven wij 
u in overweging het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Burgemeester en Wethouders van 
Leiden,



de loco-Secretaris, de 
Burgemeester,

E.H.T. v.d. VLIST. J.K.T. 
POSTMA.

De Raad der gemeente Leiden;

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 01.0011 van 
2001);

B E S L U I T:

aan te gaan en vast te stellen de “gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van 
het archief van de gemeente Leiderdorp”.

Art. 1
In deze regeling wordt verstaan onder: 
- de wet: de Archiefwet 1995;
- de gemeenten: de gemeenten Leiden en Leiderdorp;
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- het archief: alle archieven van de gemeente Leiderdorp, van haar onderdelen en van 
hun rechtsvoorgangers, alsmede de archieven van natuurlijke en rechtspersonen die 
functioneren of gefunctioneerd hebben op het grondgebied van de gemeente 
Leiderdorp, voor zover die zijn of worden verworven volgens een nader door 
Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp van te stellen procedure naar de 
gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebracht zijn om door de gemeentearchivaris 
te worden beheerd.

Art. 2
De gemeentelijke archiefbewaarplaats van Leiden wordt tevens aangewezen als 
archiefbewaarplaats van de gemeente Leiderdorp. 

Art. 3
De gemeentearchivaris van Leiden zal worden benoemd door de gemeente Leiderdorp 
als gemeentearchivaris van Leiderdorp.

Art. 4
Ter uitwerking van het gestelde in artikelen 2 en 3 wordt tussen de gemeenten een 
dienstverleningsovereenkomst gesloten.

Art. 5
a. De regeling wordt aangenomen voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de dag, 

volgend op die van haar opname in de registers als bedoeld in art. 27, eerste en 
tweede lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

b. De regeling kan worden gewijzigd op voorstel van elk der gemeenten.
c. De regeling kan bij daartoe strekkende besluiten van de gemeenten worden 

opgeheven, waarbij een opzegtermijn van ten minste drie jaar in acht genomen moet 
worden, behoudens in gevallen van bewezen wanprestatie en/of grove nalatigheid. 
De opheffing treedt in werking op de dag volgende op die van opname in de vereiste 
besluiten in de registers als bedoeld in het eerste lid, tenzij een later tijdstip is 
bepaald.

d. De besturen van de gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 26, tweede lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen – 
zorg voor de bekendmaking van de inwerkingtreding van de regeling of van de 
besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling.

e. Burgemeester en Wethouders van Leiden zenden de regeling en besluiten tot 
wijziging of opheffing daarvan toe aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Gedaan ter openbare vergadering van 

De Secretaris, De Voorzitter,



NADERE REGELING TER UITVOERING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 4 VAN DE 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE HET BEHEER VAN HET ARCHIEF VAN DE 

GEMEENTE LEIDERDORP

De gemeente Leiden, hierbij krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door 

haar Burgemeester, drs. J.K.T. Postma, ter uitvoering van het tot aangaan van deze 

overeenkomst strekkend besluit van de Raad van de gemeente Leiden d.d. 

verder te noemen de dienstverlenende gemeente,

en de gemeente Leiderdorp, hierbij krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 

vertegenwoordigd door haar Burgemeester, mr. M. Zonnevylle, ter uitvoering van het tot 

aangaan van deze overeenkomst strekkend besluit van de Raad van de gemeente Leiderdorp 

d.d. 

verder te noemen de afnemende gemeente,

komen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling inzake 

het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp het volgende overeen:

Artikel 1

1. De dienstverlenende gemeente verbindt zich ten behoeve van de afnemende gemeente tot 

het verrichten van de volgende diensten:

a. het beheer van het naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebrachte archief, 

inclusief het ter beschikking stellen ter raadpleging;

b. het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, 

voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

2. De gemeentearchivaris van Leiden brengt in de functie van Gemeentearchivaris van 

Leiderdorp jaarlijks verslag uit aan Burgemeester en Wethouders van de afnemende 

gemeente ter zake van de in artikel 1 eerste lid bedoelde diensten.

Artikel 2

1. De afnemende gemeente is jaarlijks aan de dienstverlenende gemeente een vergoeding 

verschuldigd, die als volgt is samengesteld:

a. de beheerskosten per stekkende meter (m1) archief van f 100,- per jaar;

b. een bedrag van f 75,- per uur voor de werkzaamheden verricht t.b.v. de onder artikel 1, 

eerste lid, sub b. bedoelde dienst, uitgaande van een tijdsbesteding van 5 uur per week 

(gemiddeld);

c. de reiskosten worden op declaratiebasis vergoed.

2. De afnemende gemeente neemt in voorkomende gevallen de volgende kosten voor haar 

rekening:

a. verpakkingskosten;

b. transportkosten;

c. overige kosten, gepaard gaande aan vernietiging en overbrenging.



3. Restauratie en inventarisatie of toepassing van andere methodes van toegankelijk maken 

van archieven van de afnemende gemeente zullen slechts geschieden op basis van 

gezamenlijk opgestelde plannen van aanpak en begrotingen.

4. De onder artikel 2, eerste lid genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis 

van de consumenten prijsindex cijferreeks van alle huishoudens van het CBS.

5. De dagelijkse leiding over de werkzaamheden voortvloeiende uit de onder artikel 1, eerste 

lid bedoelde diensten, berust bij de Gemeentearchivaris van Leiden.

Artikel 3

1. De afnemende gemeente verbindt zich om voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 oktober 

van ieder kalenderjaar bij wijze van voorschot een vierde van het in het vorige lid bedoelde 

jaarbedrag aan de dienstverlenende gemeente te voldoen.

2. Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van het kalenderjaar zendt de dienstverlenende 

gemeente aan de afnemende gemeente een eindafrekening van de werkelijk verschuldigde 

vergoeding, onder verrekening van de betaalde voorschotten. 

Artikel 4

1. De overeenkomst treedt in werking op 1 maart 2001

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, mits hierbij een opzegtermijn 

in acht is genomen van tenminste twee jaar, behoudens in gevallen van bewezen 

wanprestatie en/of grove nalatigheid.

4. Indien de overeenkomst wordt opgezegd zullen partijen nader overleg voeren om vast te 

stellen of de dienstverlenende gemeente in redelijkheid aanspraak kan maken op een 

desintegratievergoeding in verband met eventuele loon- en/of wachtgeldaanspraken van 

mede ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst in dienst genomen personen.

Artikel 5

1. Zodra wijziging in de dienstverlening optreedt of op enige andere wijze het evenwicht 

tussen de wederzijdse partijen ernstig wordt verstoord, zal de partij die zich in haar 

belangen geschaad acht, op de andere partij een beroep kunnen doen, teneinde in 

gezamenlijk overleg te bezien of, en zo ja in hoeverre, het nodig is deze overeenkomst te 

wijziging c.q. aan te vullen.

2. Onverminderd het bepaalde in, lid 1 zal jaarlijks binnen twee maanden na het uitbrengen 

van het in artikel 1, tweede lid bedoelde jaarverslag door partijen worden bezien of deze 

overeenkomst wijziging of aanvulling behoeft.

Artikel 6

In alle gevallen waarin tussen partijen verschil van mening ontstaat omtrent de uitleg of 

toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst, zal het geschil in eerste instantie ter 

beoordeling worden voorgelegd aan de inspecteur der archieven in de provincie Zuid-Holland.

Aldus opgemaakt in Leiden en Leiderdorp op



De burgemeester van Leiden, 

Drs. J.K.T. Postma

De burgemeester van Leiderdorp

Mr. M. Zonnevylle.
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