
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Beëindiging gemeenschappelijke regeling archiefbeheer. 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-18-061954 

datum voorstel:   24 oktober 2018 

datum collegevergadering:  20 november 2018 

datum raadsvergadering:  24 januari 2019 

agendapunt:  11b 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Jim Middendorp 

e-mailadres:    J.Middendorp@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders om de 

gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Leiden en de gemeente Hillegom inzake 

het beheer van het archief van de gemeente Hillegom en de bijbehorende 

dienstverleningsovereenkomst, getekend op 7 oktober 2009, te beëindigen. 

  

 

 

 

Inleiding 

Op 11 september 2008 hebt u toestemming verleend aan het college om een 

gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de gemeente Leiden voor het 

archiefbeheer. De gemeente Leiden heeft besloten dat het voldoende is om de onderlinge 

afspraken vast te leggen in een dienstverleningsovereenkomst. Om de afspraken met de 

gemeente Leiden op uniforme wijze voor de drie gemeenten en HLTsamen vast te leggen 

kan de gemeenschappelijke regeling worden beëindigd en wordt door een 

dienstverleningsovereenkomst aangegaan.      

 

Bestaand kader en context 

In de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen is de werkorganisatie 

belast met de werkzaamheden op het gebied van o.a. informatie. De wijze waarop het 

archiefbeheer is geregeld verschilt voor de 3 gemeenten en HLTsamen.  

 

Beoogd effect 

Gelijkluidende afspraken met de gemeente Leiden voor archiefbeheer voor de 3 

gemeenten en HLTsamen.  

 

Argumenten 

Beëindiging van de gemeenschappelijke regeling biedt de mogelijkheid geharmoniseerde 

dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan door de 3 gemeenten en HLTsamen.   

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 



 

 

Financiële consequenties 

In artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling staat dat voor beëindiging van de 

overeenkomst met de gemeente Leiden een opzegtermijn van minimaal 3 jaar geldt. Voor 

de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling is er geen opzegtermijn omdat de 

dienstverlening wordt voortgezet door het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst.  

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan beëindiging van de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming wordt door het college van burgermeester en wethouders een besluit 

genomen om de gemeenschappelijke regeling te beëindigen en een 

dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor het archiefbeheer.  

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Aan de gemeenteraad van Teylingen wordt ook voorgesteld de gemeenschappelijke 

regeling te beëindigen. Daarna kunnen de colleges van de 3 gemeenten en het bestuur 

van HLTsamen een dienstverleningsovereenkomst aangaan met een gelijkluidende 

inhoud.  

 

Urgentie 

Er is met de gemeente Leiden afgesproken dat besluitvorming door de verschillende 

besturen zoveel mogelijk in dezelfde periode plaatsvindt.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Dienstverleningsovereenkomst inzake het beheer van de archieven van de gemeente 

Hillegom. 

Producten en dienstencatalogus Erfgoed Leiden en Omstreken.  

Gemeenschappelijke regeling voor beheer van het archief.  

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 

Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen collegebesluit van 20 november 2018, 

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

besluit: 

 

Toestemming te geven aan het college van burgemeester en wethouders om de 

gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Leiden en de gemeente Hillegom inzake 

het beheer van het archief van de gemeente Hillegom en de bijbehorende 

dienstverleningsovereenkomst, getekend op 7 oktober 2009, te beëindigen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 januari 2019 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


