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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Met raadsmededeling van 12 mei 2015 bent u geïnformeerd over de instemming van het college met de 
Businesscase Samenwerking West-Brabantse Archiefinstellingen (WBA). Daarbij is de voorkeur 
uitgesproken voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. 
Inmiddels is door de stuurgroep WBA een concept van de nieuwe gemeenschappelijke regeling 
vastgesteld alsmede een ontwerp begroting voor 2016 met meerjarenraming 2016-2019 die hierbij ter 
instemming aan u worden aangeboden 

2. Achtergrond 
Zoals u bekend hebben de West-Brabantse archiefinstellingen van het Markiezenhof Historisch Centrum, 
gemeentearchief Roosendaal en Regionaal Archief West-Brabant de handen ineen geslagen om te 
komen tot een regionale archiefdienst genaamd het West-Brabants Archief waarbinnen de archieftaken 
kunnen worden uitgevoerd van negen gemeenten. Het betreft hier Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, 
Halderberge, Zundert (gezamenlijk nu het RAWB) Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en 
Steenbergen. Voor de achtergrond van deze samenwerking wil ik u verwijzen naar eerdergenoemde 
businesscase waarmee door alle deelnemers is ingestemd en waarbij de voorkeur is uitgesproken voor 
een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en als juridische vestigingsplaats te kiezen 
voor Bergen op Zoom. 

3. Overwegingen 
De concept gemeenschappelijke regeling die u bijgaand aantreft wijkt niet veel af van bestaande 
regelingen. In de regeling zijn de taken, bevoegdheden en bestuurssamenstelling geregeld. Tevens zijn 
er financiële bepalingen opgenomen en zijn de toetreding wijziging en opheffing geregeld. De regeling is 
tot stand gekomen door inzet van een kernteam van juristen van enkele deelnemers en uiteindelijk 
besproken met juristen van alle deelnemende gemeenten. 
In het Plan van Aanpak Regionalisering archiefdiensten tot het West-Brabants Archief worden de kaders 
geschetst waarbinnen een en ander gerealiseerd zal gaan worden. Beschreven kaders zijn onder andere 
de financiën, de risico's en de nieuwe organisatie en ook bevat het plan informatie over de communicatie 
en is er een duidelijke planning opgenomen. Voor de fase van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 is onze archivaris 
Wim Reijnders als kwartiermaker aangesteld om de opdracht uit te voeren. Het eindresultaat van het 
project is de start van de nieuwe archieforganisatie WBA per 1 juli 2016. Deze nieuwe archieforganisatie 
moet zowel nu als in de toekomst in staat zijn om adequaat, betrouwbaar en professioneel 
archiefinformatie te verwerven, te beheren en beschikbaar te stellen. Kortom een robuuste 
archiefvoorziening die adequaat op de toekomstige eisen in kan spelen. Het WBA zal zich daarom 
enerzijds richten op het beheer van analoge archieven en anderzijds in toenemende mate op 
gedigitaliseerde stukken en digitaal gevormde archieven. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
Naast de eerder genoemde voordelen onder het kopje overwegingen is tevens het financieel voordeel dat 
hiermee behaald kan worden interessant voor onze gemeente. In bijgaand financieel overzicht zijn (in 
geel) de totale kosten van de 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 C 125.972,-- bedraagt. Op basis van de huidige DVO zou de bijdrage in 2017 bij 
een prijsindexcijfer van uitkomen o p ĉ 130.339,40. 
Verder 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. De minimale kosten voor 
een gemeente voor het opzetten van een eigen E-depot worden geschat op C 150,000,-. 

5. Risico's 
Met het participeren in een gemeenschappelijke regeling verandert onze verantwoordelijkheid. Een van 
de risico's die daar uit voort vloeien is dat de kosten van de gemeenschappelijke regeling stijgen en wij 
daar als individuele deelnemer te weinig grip op hebben om de kosten te verminderen. Uittreden uit de 
regeling zou dan een optie kunnen zijn maar dit betekent ook weer extra kosten onder andere omdat je 
dan zelfstandig een voorziening moet treffen voor het oud archief. Eerder is al geconstateerd dat het 
treffen van een dergelijke eigen voorziening een grote kostenpost zou zijn voor een individuele gemeente 
en daarom wordt op dit moment gewerkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst voor de 
archiefzorg met het Markiezenhof Bergen op Zoom. 
Wanneer wij niet instemmen met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling voor 
archiefsamenwerking heeft dit tot gevolg dat grote investeringen in E-depot gedaan moeten worden, 
(minimaal 6 150.000 per gemeente). 
Gelet op de eerder geschetste voordelen kan gesteld worden dat deelname aan deze 
gemeenschappelijke regeling in dit geval de voorkeur heeft. 

6. Communicatie/Aanpak 
Wanneer door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten is ingestemd met toetreding tot de 
gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief kan het Plan van Aanpak ongewijzigd worden 
uitgevoerd zodat er op 1 januari 2016 een nieuwe archieforganisatie is. 
In het Plan van Aanpak is opgenomen dat alle belanghebbenden (dus ook inwoners gemeente 
Steenbergen) geïnformeerd zullen worden over de nieuwe West-Brabantse archieforganisatie. In overleg 
met de kwartiermaker zal deze informatie op dat moment ook via de gemeentelijke website 
gecommuniceerd worden. 

7. Voorstel 
In te stemmen met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-Brabant 
(RAWB) onder gelijktijdige instemming met de wijziging van die regeling tot gemeenschappelijke regeling 
West-Brabants Archief (WBA). 

Hoogachtend, 

Vos 


