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Businesscase samenwerking West-Brabantse archiefinstellingen
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Aan de Raad,
De West-Brabantse archiefinstellingen het Markiezenhof Historisch Centrum, Gemeentearchief
Roosendaal en Regionaal Archief West-Brabant, maken deel uit van de Nederlandse archiefomgeving die
in hoog tempo aan het veranderen is. De afgelopen decennia lag het accent voor de archiefwereld op het
vorm en inhoud geven aan de erfgoedtaken. Daarin zijn successen geboekt, getuige de goed bezochte
archiefwebsites, de veelheid aan educatieve en PR-achtige activiteiten, de met goed geconserveerde en
gerestaureerde archieven en collecties gevulde adequate archiefbewaarplaatsen, enz.
Kortom: de erfgoedtaak staat op de rails, maar is veelal nog gestoeld op oude methoden en technieken.
Archiefdiensten dienen een omslag te maken, waarbij innovatie en open data kernbegrippen zijn.
Een nieuwe taak dient zich al geruime tijd aan. Deze wordt aangeduid als de informatietaak. Archieven
dienen beter aan te sluiten op de digitale informatieketen van de eigentijdse administratie. In de praktijk
worstelen veel archieven met die nieuwe taak, zijn onvoldoende in staat om die op te pakken. Maar de tijd
dringt, beter gezegd die tijd is er niet meer. Morgen is al vandaag luidt het credo!
Centraal in dit proces staat het E-depot. Dit is het geheel van mensen, middelen, systemen (hard- en
software) en procedures, gericht op het opnemen, ontsluiten, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen
van digitale archiefbescheiden. Zonder E depot is verantwoord digitaal archiefbeheer onmogelijk. Enkele
grotere archiefdiensten hebben het voortouw genomen bij de ontwikkeling ervan. Inmiddels zijn er al drie
E depots in opbouw namelijk in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daarnaast is er een breed opgezet
nationaal samenwerkingsverband, Archief2020, dat er naar streeft om eind 2016 een landelijke
infrastructuur voor E depot-voorzieningen gereed te hebben. Het is de bedoeling dat t.z.t. elke
overheidslaag zich bij een E-depot aan kan sluiten.
Daaraan gaat wel wat vooraf. Om het eindpunt E-depot te bereiken moet reeds bij de archiefvorming veel,
heel veel worden geregeld en georganiseerd. Archieven en administratie trekken daarin samen op, delen
de verantwoordelijkheden. De West-Brabantse archieven willen, nee moeten nu de stap naar innovatie
van de erfgoedtaak maken en de informatietaak met spoed oppakken. Maar zijn ze er ook toe in staat?
Individueel luidt het antwoord 'kansarm', met elkaar is de conclusie 'kansrijk'.
Door de drie archivarissen is onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider een business
case geformuleerd, die voorgelegd is aan een stuurgroep bestaande uit de drie portefeuillehouders
(voorzitter Algemeen Bestuur Regionaal Archief West Brabant .wethouder Halderberge), wethouders
Bergen op Zoom en Roosendaal). Gedurende dit traject zijn op hoofdlijnen al intenties uitgesproken en
vastgelegd. Gemeentebesturen hebben zich achter de samenwerking geschaard, maar verlangen meer
inzicht in de consequenties voor de taakuitvoering en voor o.a. kosten, organisatievorm en personeel. De
businesscase beoogt dit inzicht te verschaffen en de meerwaarde van samenwerking aan te tonen en te
onderbouwen.
Momenteel wordt in Bergen op Zoom gewerkt aan de totstandkoming van een Cultuurbedrijf per 1 juli
2015, waarin schouwburg, centrum voor de kunsten en museum zullen opgaan. Ontvlechting van het
museum en het archief is onderdeel van dit proces. Het gemeentearchief Bergen op Zoom wordt per 1 juli
2015 (tijdelijk) een zelfstandig onderdeel van de gemeente, hierin is ook de huidige
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Steenbergen gewaarborgd.

De belangrijkste uitkomsten van de businesscase zijn de volgende:
1. De samenwerking leidt tot de vorming van een stabiele en robuuste archieforganisatie, die in staat is
om de twee belangrijkste opdrachten voor nu en de nabije toekomst, t.w. de innovatie van de

dienstverlening en de transitie naar duurzaam digitaal archiefbeheer, adequaat op te pakken en uit te
voeren.
2. De samenwerking zal vorm gegeven worden door een keuze te maken uit drie onderzochte juridische
modellen, waarbij onze voorkeur vooralsnog uitgaat naar een Gemeenschappelijke Regeling met
openbaar lichaam.
3. De juridische vestigingsplaats van het WBA is Bergen op Zoom. Ook voor de kantoorvestiging en de
dienstverlening is Bergen op Zoom, op basis van een aantal uitgewerkte criteria, de meest aangewezen
locatie.
4. In de nieuwe ambtelijke organisatie zal de uitvoering ter hand worden genomen van de kerntaken die
wettelijk zijn opgedragen en die maatschappelijk zijn geaccepteerd voor eigentijdse archiefdiensten. Deze
hebben betrekking op de drie hoofdgebieden archiefbeheer, toezicht en dienstverlening. Plustaken zullen
naar behoefte worden ingevuld. Het E- depot wordt door de nieuwe organisatie ingericht en beheerd. Dit
laatste aspect is niet opgenomen in de huidige dienstverleningsovereenkomst en is voor ons van groot
belang met het oog op het duurzaam opslaan van digitale gemeentelijke informatie.
Deze samenwerking op archiefgebied heeft de volgende doelstellingen:
a. Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de
bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst.
b. Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit de
Archiefwet 1995 en lokale regelingen.
c. Geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van archiefbeheer en
wettelijk
toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden.
d. Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening aan de interne en externe klanten tegen
gelijke kosten.
De uitkomsten van de businesscase geven aan dat deze doelstellingen door deze samenwerking
haalbaar zijn.
Er zijn een tweetal alternatieven bij het niet aangaan van deze samenwerking; het voortzetten van de
huidige dienstverleningovereenkomst en het onderbrengen van het archief bij een andere partij.
Voortzetten van de huidige dienstverleningsovereenkomst
Het is mogelijk de huidige dienstverleningsovereenkomst ongewijzigd voort te zetten. Dit is echter om 2
redenen nadelig. De kosten zouden uiteindelijk hoger zijn dan wanneer we in het kader van deze
samenwerking op archiefgebied zouden toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Zie voor
verdere toelichting onder het k o p j e " middelen". Verder zou voortzetten van de huidige
dienstverleningsovereenkomst betekenen dat we zelf een E-depot voorziening op zouden moeten zetten.
In het kader van huidige wet en regelgeving zijn wij namelijk verplicht om alle blijvend te bewaren digitale
documenten onder te brengen in een E-depot. Minimale kosten v o o r e e n gemeente hiervoor worden
geschat op C 150.000,--. Nu krijgen we in principe het E-depot er zonder extra kosten bij als "kers op de
taart" bij deelname aan de archiefsamenwerking.
Onderbrengen van het archief bij een andere partij
Bij deelname aan de archiefsamenwerking wordt een stuk archiefzorg geboden gelijk aan dat wat we
hebben op basis van de huidige dienstverleningsovereenkomst en in overeenstemming met wettelijke
taken. Het gaat dan om meer dan alleen opslag van de archieven die voor permanente bewaring in
aanmerking komen. Onder andere gaat het ook om het beschikbaar stellen van de overgedragen
archiefbescheiden, het verstrekken van informatie en adviezen aan publiek en gemeentelijke organisatie,
conserveren en restaureren en het toezicht houden op de nog niet overgedragen archiefbescheiden. Een
dergelijk takenpakket kan op dit moment niet ondergebracht worden bij een private partij zonder afbreuk
te doen aan wettelijke taakuitvoering en dienstverlening aan publiek en gemeentelijke organisatie.
Middelen
Belangrijkste voordeel van deze samenwerking voor de gemeente Steenbergen is het financieel voordeel
dat hiermee behaald kan worden. In bijgaand financieel overzicht zijn (in geel) de totale kosten van de
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nieuwe organisatie op het gebied van archiefsamenwerking weergegeven. Te zien is dat de bijdrage van
onze gemeente in 2017 bij het aangaan van de nieuwe archiefsamenwerking 0 1 2 5 . 9 7 2 , - bedraagt. Op
basis van de huidige DVO zou de bijdrage in 2017 bij een prijsindexcijfer van '\V uitkomen op
6 130.339,40.
0

Belangrijkste financieel voordeel wordt behaald doordat de nieuw op te richten Regionale Archiefdienst
West-Brabant zich inspant om op zo kort mogelijke termijn een passende oplossing te realiseren voor een
E-depot. Met deze kosten is reeds rekening gehouden in het financieel overzicht wat eigenlijk betekent
dat bovenop eerdergenoemde besparing zonder extra kosten voor de gemeente Steenbergen als een van
de deelnemers aan de samenwerking een e-depot gerealiseerd zal worden.
In de businesscase is weergegeven dat de minimale kosten voor een gemeente voor het opzetten van
een E-depot 6 1 5 0 , 0 0 0 , - bedragen. Deze kosten zijn ontleend aan het onderzoek voor de businesscase
van de gemeente Haarlem voor de uithuisplaatsing van het digitaal archief (zie http^/www.noordhollandsarchief.nl/content/downloads/files/Business%20Case%20Pilot%20Uitplaatsing%20Digitaal%20Ar
chief%20gemeent.e%20Haarlem.pdf) en zijn voor een middelgrote gemeente voor een periode van 10
jaar als volgt opgebouwd:
Initiëren
f 150.500 = 2 %
Vormgeven
C 563.760 = 8 %
Bouwen
C 1.815.200 = 27 %
Exploitatie
C 1.688.481 ^ 25 %
Beheren
C 2.542.218 = 38 %
ê 6.760.159
Totaal:
Daarnaast lijken bij voortzetting van de huidige DVO de kosten in vergelijking met die bij toetreding tot de
nieuwe Gemeenschappelijke Regeling jaarlijks hoger. Bijgaand financieel overzicht geeft weer dat bij
deelname aan de samenwerking over ruim 10 jaar bij een prijsindexcijfer van Wo het verschil in kosten op
kan lopen tot 0 18.000, - euro per jaar en bij een prijsindexcijfer van 2 % zou dit bedrag zelfs kunnen
oplopen tot 6 3 6 . 0 0 0 , - per jaar. Ware het dat wel een voorbehoud gemaakt moet worden op verdere
loon- en prijsindexatie die nog toegepast gaat worden op de gemeentelijke bijdrage bij het aangaan van
de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de huidige
berekening. Met het participeren in een gemeenschappelijk regeling verandert onze verantwoordelijkheid.
Wij zijn echter van mening dat de geschetste voordelen van dien aard zijn, dat een gemeenschappelijke
regeling onze voorkeur heeft.
Het niet instemmen met de businesscase heeft tot gevolg dat grote investeringen in E-depot gedaan
moeten worden, (minimaal 0 150.000 per gemeente). Verder zou niet instemmen betekenen dat geen
gebruik gemaakt zou kunnen worden van eerder genoemde besparingen.
Het procesverloop voor de totstandkoming van het West Brabants Archief is als volgt gedacht. Het is de
bedoeling dat een plan van aanpak met begroting voor de kwartiermakersfase (1 juli 2015-1 juli 2016)
samengesteld wordt voor 1 juli van dit jaar. Na goedkeuring door de stuurgroep zal de beoogde
kwartiermaker, de huidige gemeentearchivaris van Bergen op Zoom, hier vanaf 1 juli 2015 mee aan de
slag gaan.
Deze rol zal opgepakt worden naast de reguliere taken die hij voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en
Steenbergen dient te verrichten. De gemeente Steenbergen hoeft niet bij te dragen aan het
voorbereidingskrediet wat nodig is Ter wille van de voortgang is het gewenst dat een definitief besluit
over de toetreding door de Gemeenteraad voor 1 januari 2016 genomen wordt. Hiertoe zal tijdig een
definitief ontwerp voor de gemeenschappelijke regeling worden aangeboden. Het de bedoeling het
regionaal archief per 1 juli 2016 in werking te hebben.

Hoogachtend,
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de burgemeester,
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