Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Jaarverslag 2019

1411 CT Naarden

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

p. 3

1. Ontwikkeling en beleid

p. 3

2. Inspectie en advisering

p. 3

3. Acquisitie en selectie

p. 5

4. Archieven en collecties

p. 7

5. Gebouw en archiefbewaarplaats

p. 8

6. Dienstverlening

p. 8

7. Publieksactiviteiten

p. 10

8. Mensen en middelen

p. 11

SLOT

p. 11

2

Inleiding
Het vorige verslag meldde dat het jaar 2018 bij de archiefdienst van Gooise Meren en Huizen voelde
als een tussenjaar: welke keuzes zouden er worden gemaakt voor de toekomst van de dienst? Het jaar
2019 bracht uiteindelijk niet anders dan een verlenging van onduidelijkheid en onzekerheid. De
ontwikkelingen in het organiseren van onderzoek naar een mogelijke fusie met het Streekarchief Gooi
en Vechtstreek in Hilversum eisten meermalen de aandacht op. Intussen vonden de reguliere
werkzaamheden doorgang. In dit verslag een terugblik.
1.
Ontwikkeling en beleid
Telkens als er de afgelopen jaren besluitvorming over de toekomst van de archiefdienst in zicht leek
te komen, bleek er slechts een nieuwe bocht te zijn genomen, of te zijn gecreëerd. Voor
dóórontwikkeling tot moderne archiefdienst is duidelijkheid nodig. Zonder horizon is het niet
mogelijk visie te ontwikkelen en beleid te maken.
De archiefcommissie voor de gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren
en Huizen vergaderde in 2019 op 6 mei en 23 december.

Inspectie

Advisering

2.
Inspectie en advisering
De gemeentelijke archiefinspectie wordt gevormd door de archivaris en de archiefinspecteur. In het
verslagjaar heeft de inspectie toezicht gehouden op het informatie- en archiefbeheer van Gooise
Meren en Huizen. In 2019 zijn op basis van de Kritische Prestatie Indicatoren voor archieven (ArchiefKPI’s) de jaarlijkse inspecties bij beide gemeenten uitgevoerd. Deze taak is voor Gooise Meren
uitbesteed aan een externe archiefinspecteur, onder begeleiding van de archivaris. De eigen
inspecteur heeft de inspectie bij Huizen uitgevoerd. Bij deze inspecties wordt onderzoek verricht naar
de mate waarin de gemeenten voldeden aan de geldende archiefwet- en regelgeving. Met behulp van
inspectieverslagen hebben de colleges van B & W verantwoording afgelegd aan hun gemeenteraden
en is de provincie geïnformeerd over het gevoerde archief- en informatiebeheer.
Behalve het inspecteren is ook het adviseren met betrekking tot het gemeentelijk
informatiebeheer een taak van de archiefinspectie. In Gooise Meren heeft de archiefinspectie
geadviseerd bij tal van projecten en procedures, zoals het Handboek Routinematige Vervanging, het
kwaliteitssysteem, het metadataschema en diverse digitaliseringsprojecten. Archivaris en inspecteur
hebben in het verslagjaar driemaal deelgenomen aan het Strategisch Informatie Overleg, waarin
sturing wordt gegeven aan het gemeentelijk informatiebeheer.
In de gemeente Huizen is de archiefinspecteur intensief betrokken geweest bij het
vervangingstraject Bouwarchieven 1987-2010. Aan het eind van het verslagjaar naderde dit
meerjarenproject zijn afronding. Ook heeft de archiefinspectie een positief advies afgegeven inzake
het Handboek Routinematige Vervanging van Huizen. Vanaf januari 2020 archiveert de gemeente
Huizen helemaal digitaal.
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Gemeenten zijn wettelijk verplicht hun archieven na 20, maximaal 30 jaar over te brengen
naar de archiefdienst. De inspecteur begeleidde het overbrengingsproject Archieven van Huizen
1987-2011. Met de gemeente Gooise Meren heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden over de
bewerking van de archieven van de voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden 1918-1999.
Voorlichting
De inspectie houdt in samenwerking met de archiefinspectie in Hilversum een webpagina
Overheidsarchieven/Advies en Toezicht bij op de gezamenlijke website van de Gooise
archiefdiensten: www.gooienvechthistorisch.nl. Vóór de overgang naar de nieuwe website is de
informatie deze webpagina op onderdelen bewerkt. Ze biedt informatie over procedures en
hulpmiddelen bij het inrichten van het informatiebeheer.
Samen met het Streekarchief te
Hilversum, Archief Eemland, het
Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen en het Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht werd in juli 2019 een
kennismiddag
voor
DIVmedewerkers
georganiseerd.
Deze 6e kennismiddag van dit
samenwerkingsverband thematiseerde diverse ontwikkelingen die
het
informatiebeheer
beïnvloeden, zoals de invoering van
het Digitaal Stelsel Omgevingswet en audits op basis van het
Kwaliteitssysteem
Informatiebeheer Decentrale Overheden.
DIV-bijeenkomst in de raadszaal van Gooise Meren
Normaal gesproken is Amersfoort
de plaats van samenkomst, ditmaal werd de bijeenkomst belegd in de raadszaal van Gooise Meren.
3.
Acquisitie en selectie
Op beperkte schaal zijn dit jaar nieuwe archieven en collecties verworven. De afronding van de
bewerking en de daaropvolgende overbrenging van diverse overheidsarchieven heeft bij de
aangesloten gemeenten vertraging opgelopen en is doorgeschoven naar 2020. Het gaat volgens de
planning om het organisatiearchief van de gemeente Huizen 1987-2011, het archiefblok Bussum
1990-1999 en aanvullingen op het al eerder overgebrachte blok Bussum 1919-1989. In de nieuwe
Archiefwet die het ministerie van OCW in voorbereiding heeft, gaat de overbrengingstermijn terug
van 20 naar 10 jaar. Hoewel deze bepaling geen terugwerkende kracht zal hebben, zullen beheer en
dienstverlening in de nabije toekomst eerder verschuiven naar de archiefdienst.
Vrijwel alle aanwinsten waren vorig jaar van particuliere aard. Als blijk van de betrokkenheid bij archief
en geschiedenis in de regio ontvangen wij soms een tip. Een mooi voorbeeld hiervan was dat het
pamflet Echte beschryving der gedachtenis van het ontset van de stad Naarden (1773) bij een
kunsthandel te koop was. Het bleek verder alleen bewaard in de universiteitsbibliotheek van Leiden.
Het gemeentearchief heeft het pamflet over de viering van 100 jaar bevrijding van de Franse bezetters
(1673) aangeschaft.
Verder ontving het gemeentearchief onder meer een aanvulling op het archief van de
Rijwielpadenvereniging Gooi & Eemland (1914-2012). Deze vereniging bekommerde zich om de
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fietspaden in de regio. De vereniging was de laatste in haar soort. In andere regio’s was de vereniging
al eerder ter ziele gegaan. Een van de wapenfeiten van de vereniging is de beroemde ANWBpaddenstoel. Het deel van het archief dat al bij ons stond was nooit goed ‘doorgelicht’: het wemelde
van dubbele exemplaren, overbodige stukken als oude facturen etc. Een vrijwilliger heeft dit archief
onder begeleiding van een collega integraal doorgenomen en bewerkt. Er staat nu 2 meter keurig
geordend archief op de plank. Op maandagochtend 30 september 2019 heeft een feestelijke
overdracht plaatsgevonden.

Bestuursleden, vrijwilligers en archivaris

Een mooie aanwinst in 2019 was
verder een stel unieke foto’s van de
bevrijding van Bussum op 8 mei 1945
door Canadese legereenheden. De
foto’s werden ons toegestuurd door
een dochter van de fotograaf, Klaus
Malten. In zijn latere leven was hij
hoogleraar
dermatologie
in
Nijmegen. Hij groeide op in Bussum
en maakte hier de bevrijding mee.
Daarvan
maakte
hij
als
amateurfotograaf foto’s, die hij wilde
opsturen naar familie in Canada.
Daarom voorzag hij ze van
Engelstalige bijschriften op de
achterzijden. Van versturen kwam
het nooit. Zijn dochter vond ze na
Maltens overlijden op zolder.

De Bussumse jeugd op een Canadese legerjeep (foto K. Malten)
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In onderstaand overzicht een aantal andere nieuwe collectie-onderdelen:
Aanwinsten 2019

Plaats/periode

Omvang

Fotocollectie J.H.M. Klijnman. Deel 1: digitale opnamen Bussum; deel 2: Bussum en
dia's van Naarden
Naarden
1970-1989
Archief van de Woningbouwverenigingen De Eendracht en St. Jozef,
Bussum
rechtsvoorgangers van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en
1925-1990
Omstreken te Hilversum
Registers met ingeplakte pasfoto's van de aanvragers van paspoorten (A- Bussum
Z) (aanvulling op Archief gemeente Bussum)
1920-1925
Registers Burgerlijke Stand betreffende geboorten, huwelijken en
Huizen
overlijden (aanvulling op Archieven gemeente Huizen)
1911-1960

2 grote
dozen

Archief Minister Calsschool (aanvulling op archieven R.K. Onderwijs)

2,5 meter

Naarden
1980 - 2012
Archief Gymnastiek- en Turnvereniging Keizer Otto (aanvulling)
Naarden
1990-2006
Albums met foto's van Naarden-Vesting, collectie Rauwerda
Naarden
1998-2000
Partituur en draaiboek voor het openluchtspel '600 jaar Naarden',
Naarden
uitgevoerd door het symfonieorkest van de Chemische Fabriek Naarden 1950
o.l.v. dirigent Jan Maassen in het openluchttheater Bos van Bredius,
opgenomen in het Archief van de NV Chemische Fabriek
"Naarden"/Quest
Diacollectie Koopmanschap (aanvulling)
Naarden
1970-1980
Bewaargeving Archief van de redactiecommissie van het tijdschrift
Gooi
Tussen Vecht en Eem (TVE) (aanvulling)
1997-2003

0,40 meter

2 banden
4 banden

2 meter
2 banden
1 omslag

0,8 meter
0,12 meter

4.
Archieven en collecties
Vorig jaar hebben vrijwilligers onder
begeleiding van medewerkers een aantal
kleine particuliere archieven toegankelijk
gemaakt. Behalve dat van de regionale
Rijwielpadenvereniging (paragraaf 3) en de
schoning van het archief van de roomskatholieke basisscholen in NaardenBussum waren dat de archieven van:
•

•
•
•
•

Nederlandse Christelijke
Vrouwenbond afdeling NaardenBussum (1929-2003) 4 dozen
Bussumse Emancipatie Adviesraad (1984-1992) 3 dozen
Instructieve Kamermuziekconcerten Organisatie Naarden (1963-1992), voorganger van
Stadhuisconcerten (2004-2015) 2 dozen
Nederlandse Schilder Patroons afdeling Bussum (1890-1993) 5 dozen
Familiearchief Prein (1905-2007) 4 dozen
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•
•

Stichting Vluchtelingen Werk Naarden (1996-2008) 2 dozen
Organisatie voor terminale thuiszorg Hermes (1984-1990) 1 doos

Afgelopen jaar kwamen enkele collega’s van het Vestingmuseum veel over de vloer. Hun doel was het
controleren van hun complete papieren collectie, die al sinds vele jaren bij ons is ondergebracht.
Conversies
Het gemeentearchief maakt, samen met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum, gebruik
van het archiefbeheersysteem Atlantis. Daarnaast is er nog een oud archiefbeheersysteem, DBText,
dat uitgefaseerd moet worden. Aangezien hier lang mee is gewerkt, staan er veel gegevens in. Met
de conversie zijn het afgelopen jaar flinke vorderingen gemaakt. De aanwinstenregistraties
betreffende alle archieven en collecties zijn inmiddels over de jaren 2000-2017 afgerond. Wat resteert
is de periode 1987-1999.
De belangrijkste bronnen die we uit DBText willen exporteren zijn nadere toegangen op
archiefbronnen. De omvangrijkste ervan, de indexen op de oude doop-, trouw- en begraafregisters,
zijn afgerond (120.000 records). Aan het eind van het verslagjaar waren ze ook grotendeels
geïmporteerd in Atlantis en via de website beschikbaar. De import van de Excelbestanden in het
huidige archiefbeheersysteem verloopt traag en moeizaam door systeemproblemen en de
behandeltermijnen van de contractant. De toegangen op de oude bevolkingsregisters (90.000
records) zijn afgelopen jaar dan ook wel uit DBText gehaald, maar nog niet ingevoerd in Atlantis.
Komend jaar wordt hieraan verder gewerkt. Dit geldt ook voor de laatste bestanden die geëxporteerd
moeten worden uit DBText: een aantal kleinere, losse, meer diverse bestanden met gegevens over
onroerend goed, juridische kwesties en personen vanuit notariële en oud-rechterlijke archieven. Dit
project vraagt concentratie en voortdurende afstemming tussen twee applicatiedeskundigen.
5.
Gebouw en archiefbewaarplaats
Het klimaat in de archiefbewaarplaats werd continu gemonitord om de temperatuur- en
vochtigheidsgraad op het vereiste peil te houden. Incidenteel was ingrijpen nodig door middel van het
resetten van de klimaatinstallatie.
De inventarisatieprojecten van de afgelopen jaren hebben behoorlijke ruimtewinst
opgeleverd, aangezien altijd weer blijkt dat een deel van de ingeleverde particuliere archieven niet
voor bewaring in aanmerking komt. Dit bood gelegenheid voor het efficiënter herordenen van een
deel van de archiefbewaarplaats.
Ten aanzien van de ontwikkeling van een digitale archiefbewaarplaats (e-depot) is de stand
van zaken dat Gooise Meren in 2019 een tijdelijke voorziening heeft aangeschaft en ingericht voor
opslag van grote aantallen gedigitaliseerde oorspronkelijk papieren documenten. Ook het
gedigitaliseerde bouwarchief van de gemeente Huizen zal hierin duurzaam bewaard worden. Begin
2020 was deze voorziening operationeel.
6.
Dienstverlening
Het gemeentearchief stelt de historische archieven beschikbaar aan het publiek via de studiezaal aan
de Cattenhagestraat en via de website. De studiezaal is een historische werkplaats voor mensen die
dieper willen graven. Afgelopen jaar was er onder meer veel belangstelling voor archieven uit de
oorlogsjaren, onder meer naar aanleiding van de verschijning van de bestseller ’t Hooge Nest.
Onderzoek in deze bronnen, met name de politiearchieven, is vergemakkelijkt omdat de
openbaarheidsbeperkingen (75 jaar) op de meeste bezettingsjaren zijn verlopen.
De aantallen studiezaalbezoekers zijn, zoals verwacht, in 2019 licht gedaald. De digitalisering
van de veel geraadpleegde bevolkingsregisters uit de jaren 1850-ca. 1918 is hier debet aan. Niet alle
belangstellenden kunnen hier overigens goed mee overweg. Een deel van de dienstverlening
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verschuift dan ook van de studiezaal naar telefoon en/of e-mail. De hoeveelheid schriftelijke
informatievragen is hoe dan ook vrij sterk toegenomen. Een overzicht:
Jaar
Schriftelijke inlichtingen
Aantal bezoeken studiezaal
Dossieruitleen

2014
235
607

2015
235
548

2016
340
505
40

2017
462
563
68

2018
498
562
178

2019
600
516
133

Het aantal uitgeleende dossiers aan de aangesloten gemeenten is weer wat gedaald. Factoren hierin
zijn de geografische afstand tot de ambtelijke organisaties, de digitalisering van
bestemmingsplannen en de onregelmatige transportmogelijkheden. De komst van de recentere
archiefblokken uit Bussum en Huizen zal naar verwachting weer voor verhoging zorgen. Toch is het
jammer dat het geheugen van de gemeenten minder wordt geraadpleegd voor de totstandkoming
van toekomstig beleid.
Bij het gebruik van het archiefbeheersysteem Atlantis komt steeds meer kijken. Ambtenaren
van andere organisatieonderdelen werken er inmiddels ook mee: in Hilversum bijvoorbeeld
burgerzaken, omdat de persoonskaarten in het systeem zijn opgenomen; in Huizen voor het
raadplegen van bouwdossiers; enkele externe medewerkers bij Gooise Meren die
archiefbeschrijvingen rechtstreeks invoeren. Al die mensen komen met hun vragen/opmerkingen bij
ons terecht.

Steeds meer informatie van archiefdiensten komt via internet beschikbaar. In 2018 werden in totaal
524.440 pagina’s bekeken, vorig jaar 656.837. In 2019 heeft de lancering van een nieuwe website zijn
beslag gekregen. De nieuwe site is op de open dag van de regionaalhistorische vereniging Tussen
Vecht en Eem, 5 oktober, door voorzitter Jan Vollers officieel onthuld. Zowel qua lay-out als qua
zoekfunctionaliteiten is de nieuwe site een grote vooruitgang. Ook is het nu mogelijk digitaal te
reserveren. De gemeentearchivaris verzorgde tijdens de open dag een workshop over de nieuwe site.
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Digitaliseringsprojecten
De wereld wordt steeds digitaler. In de digitale dienstverlening wordt al veel gedaan met de
beeldbank en via de website beschikbare inventarissen. Projecten waarin veelgebruikte historische
bronnen worden gescand leidden in 2019 tot de volgende resultaten:
•
•

•

•

Gedigitaliseerde dia’s zijn beschreven en op de website geplaatst.
De regionale Gooi- en Eemlander is tot en met 1950 te vinden op de krantenwebsite van de
Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl). Auteursrechten staan op gespannen voet met
meer algemene belangen. De bibliotheek heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de
uitgever, zodat de onlinepublicatie doorgetrokken mag worden tot en met 1964. Met de KB
is in 2019 vastgelegd dat het gemeentearchief zijn krantenleggers voor de digitalisering in
2020 zal uitlenen.
Met de financiële middelen van het in 2018 ontvangen legaat van mw. Van Raaijen-Franzen
zijn vorig jaar de bouwtekeningen van Naarden uit de jaren 1901-1999 gedigitaliseerd. De
afdeling Vergunningverlening, handhaving en toezicht van Gooise Meren heeft bijgedragen
aan de kosten.
Andere digitaliseringsprojecten waren de serie woningkaarten van Bussum uit de jaren 1930,
de serie grote gezinskaarten van Bussum 1917-1925, de kleine gezinskaarten 1917-1939 en het
bevolkingsregister van Huizen 1922-1937.

7.
Publieksactiviteiten
Onze regio telt vele historisch geïnteresseerden. De archiefdienst stelt bronnen beschikbaar voor
onderzoek. Zij stimuleert op kleine schaal ook actief de verspreiding van kennis van de geschiedenis.
Er zijn bijvoorbeeld foto’s aangeleverd voor een landelijke tentoonstelling in 2020 over 75 jaar
bevrijding.
De archivaris onderhoudt het regionale netwerk van erfgoedinstellingen, historische kringen
en stichtingen. Zo neemt hij deel aan de overleggen van de erfgoedpartners in Naarden-Vesting. Hij
is lid van de redactie van het regionaal-historisch tijdschrift Tussen Vecht en Eem, die – evenals het
stichtingsbestuur van Stad en Lande van Gooiland – vergadert in het archief. Aan de acquisitie van
het pamflet Echte beschryving der gedachtenis van het ontset van de stad Naarden (1773) ontleende de
archivaris inspiratie voor het artikel ‘Een eeuw bevrijd. De viering van het ontzet van Naarden in 1773’
in het decembernummer van het tijdschrift. Verder recenseerde hij enkele boeken.
Het
gemeentearchief
heeft bijgedragen aan de
organisatie van vijf historische
cafés in deMess aan het
Dortsmanplein
in
NaardenVesting. De opkomst wisselt,
maar blijft gemiddeld uitstekend
met 55 mensen geïnteresseerd
publiek, met uitschieters naar
beneden en naar boven.De
onderwerpen en sprekers waren:
• Lambertus Hortensius
(1500-1574), een
miskende grootheid uit
de Naarder geschiedenis
(Henk Michielse, 16
Zanderijlandschap bij de Abri, Naarden (foto Sander Koopman)
januari)
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•
•
•
•

Patriciërs, pachters en pannenkoeken. Over de geschiedenis van het dorp Lage Vuursche
(Frits Booij, 20 maart)
Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi. Het verhaal van Sint Vitus (Pieter Hoogenraad, 15 mei)
De ontwapening van de Wehrmacht in de ‘Festung Holland’ (9-30 mei 1945) (Ronald Polak, 18
september)
De Gooise zandafgravingen (Sander Koopman, 20 november)

Als vanouds was op Open Monumentendag (zondagmiddag 15 september) het gemeentearchief
geopend. In de Schilderijenzaal was een kleine tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van het
Burgerweeshuis. Medewerkers en vrijwilligers stonden belangstellenden te woord. De ervaringen
waren weer positief.
De in 2018 verworven schetsen van kunstenaar Eppo
Doeve voor de grote tentoonstelling over 1000 jaar
Erfgooiers in het Singer Museum in 1971 zijn vorig jaar
uitgeleend aan Museum De Casteelse Poort in
Wageningen. Van 19 mei-20 oktober was hier een
tentoonstelling over Doeves werk.
De eerste schets van Eppo Doeve

8.

Mensen en middelen

In 2019 nam de personeelsformatie van het
gemeentearchief licht toe: een bij ons gedetacheerde
bode van Gooise Meren helpt bij de dossieruitleen, het
beheer van het gebouw en projecten op het gebied van
de materiële verzorging (12 u). Verder bleef de teamsamenstelling gelijk: gemeentearchivaris (36 u),
twee archivisten/medewerkers dienstverlening (60 u) en een archiefinspecteur/applicatiebeheerder
(28 u). Evenals vorig jaar versterkte een inhuurkracht het team 14 uur per week door
projectwerkzaamheden op met name het terrein van de digitale dienstverlening. Een andere
inhuurkracht assisteerde twee maanden enkele dagen per week met de papieren voorbereiding van
de gewenste digitalisering van de bouwvergunningen en -aanvragen van de gemeente Naarden uit
de periode 1901-1999.
Een achttal gewaardeerde vrijwilligers steunde dit jaar het gemeentearchief bij de werkzaamheden:
• twee vrijwilligers zetten de ontsluiting van oude archieven door middel van nadere toegangen of
indexen voort (kadastergegevens en notarisakten). Meters dikke, handgeschreven boeken worden
zo langzamerhand op naam en adres toegankelijk voor geïnteresseerden;
• een vrijwilliger indiceerde transport- en hypotheekregisters uit het oud-rechterlijk archief van
Naarden;
• drie vrijwilligers werkten onder begeleiding aan de inventarisatie van kleine particuliere archieven.
• een oud-medewerker beschreef de in 2019 geselecteerde en gedigitaliseerde dia’s;
• in het kader van een werkervaringsplek controleerde en corrigeerde iemand gedurende de eerste
maanden van 2019 twee dagen per week alle (beschrijvingen van) bouwtekeningen van Naarden
uit de periode 1901-1999, als aanloop naar de digitalisering hiervan.
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Slot
Evenals vorige jaren heeft het archiefteam zich in 2019 volop ingezet: er is verder gewerkt aan het op
orde brengen van archieven, het nader toegankelijk maken van oude bronnen en het digitaliseren van
veel geraadpleegde documenten. De dienstverlening verliep naar tevredenheid. De lancering van de
nieuwe website betekende vooruitgang. Stap voor stap werd er samen met de ambtelijke organisaties
van Gooise Meren en Huizen vooruitgang geboekt in het verbeteren van het gemeentelijk
informatiebeheer. De interactie in het team is heel positief.
Er is dus veel goeds om op terug te zien. Probleem is wel dat de begroting al jaren onder druk staat.
Nog afgezien van het wegwerken van achterstanden, stijgen de kosten. Investeringen vinden alle
plaats op incidentele basis. Binnen de bestaande capaciteit komt het team niet toe aan noodzakelijke
projecten, zoals het uitzoeken van auteursrechten op delen van de collectie.
Ingrijpender is dat het structurele uitstel van welke besluitvorming dan ook over de toekomst van de
archiefdienst leidt tot stagnatie in doorontwikkeling. Er zijn werkzaamheden en ontwikkelpunten die
het gemeentearchief bij gebrek aan menskracht en middelen laat liggen:
•
•
•
•

•
•
•

thema-inspecties (naast de algemene KPI-inspecties);
actieve beschikbaarstelling van digitale gegevens als open data in het kader van de
Wet hergebruik overheidsinformatie;
actieve acquisitie van particuliere archieven om een voor de geschiedenis van de
aangesloten gemeenten representatieve collectie te krijgen;
een meer constructieve positionering in het netwerk van erfgoedorganisaties: de
bijdrage van het gemeentearchief aan de voorbereidingen van de herdenking van 75
jaar bevrijding bleef bijvoorbeeld beperkt tot het aanleveren van beeldmateriaal;
ontwikkeling van een digitale archieffunctie voor het beheer van digitale archieven
(e-depot);
eigentijdse communicatie (chatfunctie);
uitbreiding van de digitale dienstverlening door middel van digitalisering van
veelgeraadpleegd papieren bronnenmateriaal.

In 2016 is in een quick scan vastgesteld dat het gemeentearchief binnen de bestaande kaders
onvoldoende capaciteit en ontwikkelkracht heeft. Nog altijd geldt dat de archiefdienst een maatje te
klein is om zich goed door te ontwikkelen. Voor visie en beleid is basale duidelijkheid nodig. De slotzin
van dit verslag luidt dan ook hetzelfde als vorig jaar: er zijn (structurele) investeringen nodig, en
keuzes uit de mogelijke oplossingsrichtingen.
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