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Onderwerp : Erratum - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek  

Geachte leden van de colleges,  
 
Bij brief van 29 september 2015 hebben wij u het voorstel voor de (gewijzigde) Gemeenschappelijke 
Regeling ISD Bollenstreek toegestuurd. Wij hebben u verzocht om toestemming te vragen aan uw 
gemeenteraad voor de wijziging van de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ per 1 januari 
2016. En indien toestemming is verkregen van uw gemeenteraad te besluiten tot wijziging van de 
‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ per 1 januari 2016. 
 
Het betreffende voorstel bevat verschillende wijzigingsvoorstellen. Eén van die wijzigingsvoorstellen 
trekken wij hierbij in. Het betreft het voorstel tot wijziging van het archiefhoofdstuk (zoals beschreven 
in hoofdstuk 11, artikel 51 Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’). Het archiefhoofdstuk blijft 
dus luiden zoals verwoord in de huidige (geldende) Gemeenschappelijke Regeling (zie bijlage 1). 
 
Dit betekent dat de archivaris van de gemeente Lisse voorlopig het toezicht blijft uitoefenen op het 
beheer van de archiefbescheiden. Ook voor de bewaring van bepaalde archiefbescheiden blijft de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Lisse voorlopig nog aangewezen. 
 
Reden is dat door de op handen zijnde fusie van de ambtelijke organisaties van Hillegom, Lisse en 
Teylingen een wijziging van het archiefhoofdstuk op dit moment geen zin heeft. Daarnaast is het nodig 
om een aantal zaken die te maken hebben met digitalisering van en toezicht op informatie- en 
archiefbeheer, te regelen. De werkzaamheden hiervoor zijn samen met de gemeente Lisse al 
opgepakt.Vervolgens zal de Gemeenschappelijke Regeling kunnen worden aangepast. 
 
Vragen 
Voor vragen over deze brief en de bijlagen kunt u contact opnemen met mevrouw Jetty Houtsma 
(beleidsmedewerker van de ISD). Zij is bereikbaar via het e-mailadres: j.houtsma@isdbollenstreek.nl 
en telefonisch op (0252) 345 082.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,  
namens deze, 
 
 
R.J. ’t Jong 
Directeur 
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Bijlage 1 bij brief: ‘Erratum - Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ 
 
Intrekken voorgestelde wijziging betreffende artikel 51 Gemeenschappelijke Regeling ISD 
Bollenstreek (2016) 
 
 
 
De betreffende bepaling blijft dan als volgt in de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 
gehandhaafd: 
 
Hoofdstuk 11:  Het archief 
 
Artikel 51: Archief 

1. Het algemeen bestuur stelt de archiefverordening voor het samenwerkingsverband vast, met 
inachtneming van artikel 41 lid 2 Archiefwet 1995. De verordening wordt ter kennisneming aan 
Gedeputeerde Staten gezonden. 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van het 
samenwerkingsverband en zijn bestuursorganen overeenkomstig de door het algemeen 
bestuur vastgestelde regels, zoals bedoeld in lid 1. 

3. De directeur van het samenwerkingsverband is belast met het beheer van de 
archiefbescheiden, doch kan dit in mandaat overdragen aan een andere ambtenaar. 

4. De archivaris van de gemeente Lisse oefent het toezicht uit op het in lid 3 bedoelde beheer. 
5. De archivaris wordt door het dagelijks bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 
6. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 lid 1 en artikel 13 lid 1 van de Archiefwet 

1995 over te brengen archiefbescheiden van de organen van het samenwerkingsverband is 
de archiefbewaarplaats van de gemeente Lisse aangewezen. 

7. De in lid 6 bedoelde archiefbescheiden worden beheerd door de archivaris van de gemeente 
Lisse. 

8. Na opheffing van de gemeenschappelijke regeling worden de in lid 3 bedoelde 
archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Lisse. 

 
 


