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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. Het archiefverslag 2017-2018 vast te stellen.   
2. In te stemmen met de geplande acties, zoals die staan op bijlage 2 bij 

dit voorstel, om de achterstanden in het Informatiebeheer in te lopen. 
3. Het archiefverslag ter kennis te brengen van de gemeenteraad en ten 

behoeve van het interbestuurlijk toezicht door de provincie toe te 
zenden aan de provinciaal archivaris. 

   
   

Samenvatting Het archiefverslag is het document  dat u op grond van artikel 8 van de 
Archiefverordening aanbiedt aan de gemeenteraad en waarin u verslag doet van 
de wat u hebt gedaan als zorgdrager voor het gemeentelijk 
informatiebeheer. Uw college is op grond van de Archiefwet belast met de zorg 
van de gemeentelijke archieven. Het 'Verslag Archief KPI's 2017-2018' waarin 
de archivaris rapporteert over het beheer van de overgebrachte archieven en het 
toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte archieven is onderdeel 
van uw archiefverslag. 

   
   

Inleiding  
In het 'Verslag Archief KPI's 2017-2018' van de archivaris staat dat er op diverse 
punten achterstanden zijn. De managementsamenvatting staat op de pagina's 
15 en 16. De gemeente voldoet in voldoende mate aan de eisen van de 
Archiefwet 1995. Maar er zijn verbeterpunten waardoor de gemeente op veel 
vlakken lager dan 'groen' scoort. Dat komt doordat acties een lange looptijd 
hebben of al vaker naar de toekomst zijn verschoven. 

   
   

Wat willen we bereiken Het archiefverslag vaststellen en op grond van artikel 8 van de 
Archiefverordening Hillegom ter kennis brengen van de gemeenteraad.  
  
  

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 

1.1 en 3.1 Voldoen aan de Archiefverordening Hillegom. 
2.1 Met de gemeentearchivaris is gesproken over de acties die moeten worden 
uitgevoerd om de achterstand in te lopen. Omdat het niet haalbaar was om alle 
acties uit te voeren zoals in de rapportage van Erfgoed Leiden e.o. staat, zijn 
afspraken gemaakt over een enigszins aangepaste planning waardoor sommige 
acties wat later worden opgepakt en afgerond.  
  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

De achterstanden zijn ontstaan door en na de ambtelijke fusie. Afspraken en 
regelingen moesten worden geharmoniseerd en daarnaast was er grote 



kanttekeningen werkdruk door onder andere de ingebruikname van een nieuw 
zaaksysteem. Meerdere acties die in het archiefverslag worden genoemd lopen 
al meerdere jaren. De bedoeling van het geven van een hogere prioriteit aan de 
acties uit het archiefverslag is dat bij een volgende beoordeling vooruitgang en 
voldoendes worden geconstateerd.  
Op pagina 14 van de rapportage van Erfgoed Leiden staat een opmerking over 
de personele bezetting. De archivaris doet de aanbeveling hier aandacht aan te 
besteden zodat de actiepunten daadwerkelijk worden opgepakt. In bijlage 2 bij 
dit voorstel staat de planning voor uitvoering van de verbeterpunten zoals die in 
het archiefverslag staan. In hoeverre door het geven van een hogere prioriteit 
aan de acties uit het archiefverslag andere werkzaamheden in gedrang komen 
wordt nog onderzocht.     
  
  

   
   

Wat kost het Geen financiële consequenties. 

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie 

Op bijlage 2 bij dit voorstel staan de actiepunten van de gemeente. Omdat 
binnen de HLT samenwerking met veel geharmoniseerde systemen en 
werkafspraken wordt gewerkt zijn er veel actiepunten die voor de andere 
organisatie gelijkluidend zijn en in één keer worden opgepakt. Met de archivaris 
is overleg geweest over de planning van de uitvoering van de acties en zij heeft 
ingestemd met de aangepaste planning. Voor de acties die in rood zijn 
aangegeven is een aangepaste planning afgesproken. 
De archivaris wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang en als er in de 
planning geschoven wordt. Sommige acties kosten wat meer tijd dan was 
verwacht terwijl er vorig jaar ook al acties zijn opgepakt die pas voor 2020 in de 
planning stonden. 
  
  

   
   

Duurzaamheid Veel actiepunten hebben betrekking op opstellen en aanpassen van 
beheermaatregelen voor het beheer van de gemeentelijke informatie. Zolang er 
geen wijzigingen zijn in de archiefwetgeving kost het onderhoud van die 
beheerregels weinig tijd en kunnen meerdere jaren toegepast worden. 

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen Ieder archiefvormend orgaan dus ook de gemeenten Lisse en Teylingen en de 
werkorganisatie HLTsamen hebben een eigen 'Verslag Archief KPI's van de 
archivaris gekregen. Omdat er met veel geharmoniseerde systemen en 
werkafspraken wordt gewerkt is het overgrote deel van de tekst en de meeste 
acties gelijkluidend.  
Ook aan de andere colleges en het bestuur van HLTsamen wordt een voorstel 
gedaan om hun archiefverslag vast te stellen.   
  
  

   
   

Urgentie N.v.t. 

   
   

Evaluatie De evaluatie is onderdeel van een volgend archiefverslag. 

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 

1. Archiefverslag gemeente Hillegom 2017-2018 
2. Actiepunten gemeente Hillegom. 



ERFGOED LEIDEN EN OMSTREKEN

College van burgemeester en wethouders 
gemeente Hillegom 
Hoofdstraat 115 
2181 EC Hillegom

Contactpersoon

M.M. Louwerse-Zimmerman
Onderwerp

Verslag Archief KPI's 2017- 
2018 gemeente Hillegom

Doorkiesnummer

071-5164919
Datum

21 mei 2019

Ons kenmerk
Z/19/1393948

Geacht college,

In artikel 1, 1® lid sub b, van de Dienstverleningsovereenkomst inzake het beheer van de 
archieven van de gemeente Hillegom getekend d.d. 3 april 2019 (DVO), is het toezicht op 
het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden belegd bij de 
gemeentearchivaris van Hillegom. Overeenkomstig artikel 5 van de DVO en artikel 14 
van de Archiefverordening van Hillegom 2012, brengt de gemeentearchivaris jaarlijks 
verslag uit omtrent de uitoefening van dit toezicht. In het kader van de horizontale 
verantwoording dient het college dit verslag te overleggen aan de gemeenteraad. Met de 
inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht dient het verslag tevens 
gezonden te worden aan de provinciale toezichthouder, conform Bestuursovereenkomst 
IBT ZH/gemeente Hillegom, besluit college B&W van 5 november 2013/getekend 4 
december 2013.

Het bijgevoegde verslag 2017-2018 is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI's) voor de gemeentelijke archiefketen zoals die zijn opgesteld door de VNG. Het 
inspectieonderzoek was gericht op de stand van zaken na twee jaar ambtelijk 
samenwerken op het gebied van archief- en informatiebeheer. Belicht is de wijze waarop 
dit beheer door de werkorganisatie HLTsamen is vormgegeven.

Op grond van de resultaten van dit inspectieonderzoek 2017-2018 is de algemene 
conclusie dat de gemeente Hillegom in voldoende mate voldoet aan de eisen van de 
Archiefwet 1995. Toch zijn er verbeterpunten waardoor de gemeente, uitgedrukt in 
stoplichtkleuren, nog veel oranje/oranje (voldoet gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten) 
scoort. Deze houden verband met actiepunten die een langere doorlooptijd nodig hebben 
of die vanwege onderbezetting bij team Informatiebeheer team I&A opnieuw zijn 
doorgeschoven naar het volgende jaar. De verbeterpunten voor het archief- en 
informatiebeheer bij de gemeente Hillegom zijn vertaald naar actie- en adviespunten ter 
uitvoering van de werkorganisatie HLTsamen.

Met vriéndelijke grqet,

ll /. i-'M-
jw drs. A.H. Netiv 

gemeentearchivaris van Hillegom

Boisotkade 2* - Postbus 16113 - 2301 cc leiden ■ t 071 516 53 55 - info@erfcoedleiden.nl - NL72 incb 0000 1942 76 - www.erfcoedleiden.nl
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Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG Archief KPI's 
gemeente Hillegom over 2017 - 2018

Samenstelling in opdracht van gemeentearchivaris van Hillegom: 
M.M. Louwerse-Zimmerman en J. Nolen, archiefinspecteurs 
Erfgoed Leiden en Omstreken 
21 mei 2019 
Status: definitief
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1. Verantwoording
'ilOOID CN OüStlIltH

De gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente 
Hillegom en de bijbehorende nadere regeling ter uitvoering van artikel 4 getekend d.d. 7 
oktober 2009 is bij raadsbesluit van 24 januari 2019 ingetrokken. Ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018, zal de 
ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) naar verwachting in maart 
2019 plaatsvinden. De DVO treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2018.

Bij gemeenschappelijke regeling was de gemeentearchivaris van Leiden al benoemd tot 
gemeentearchivaris van Hillegom en de archiefbewaarplaats van Leiden aangewezen als 
archiefbewaarplaats voor de bewaring van de historische archieven van Hillegom. De 
benoeming tot gemeentearchivaris van Hillegom en de aanwijzing van de 
archiefbewaarplaats voor de permanent te bewaren archieven van Hillegom vindt zijn 
vervolg bij DVO.

Vanuit haar wettelijke taak houdt de gemeentearchivaris toezicht op het beheer van de 
niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeente Hillegom en neemt daarbij ook 
aspecten van de zorg voor archiefbescheiden mee. In 2017 was de uitvoering van de 
ambtelijke fusie van de werkorganisatie HLTsamen nog in volle gang. Ondanks de vele 
contacten in 2017 en 2018 met de beleidsmedewerkers van team IBB is met de 
uitvoering van het toezicht op het gevoerde archief- en informatiebeheer bij de gemeente 
gewacht tot eind 2018. Voor de uitvoering van dit toezicht is door mevrouw M.M. 
Louwerse-Zimmerman en mevrouw J. Nolen, archiefinspecteurs van Erfgoed Leiden en 
Omstreken (Erfgoed Leiden), gebruik gemaakt van de Archief KPI's van de VNG, 
checklists voor archiefruimten en archiefbewaarplaatsen van LOPAI/BRAIN en checklists 
van Erfgoed Leiden.

Dit inspectieonderzoek is gericht op de stand van zaken van de informatiehuishouding bij 
de gemeente Hillegom sinds de taak op het gebied van archief- en informatiebeheer is 
opgedragen aan de werkorganisatie HLTsamen. De bevindingen zijn eerst verwerkt in het 
raamwerk van de Archief KPI's en zijn grafisch ondersteund met stoplichtkleuren.

Voor de totstandkoming van dit verslag is gesproken met (beleids)medewerkers van 
team IBB, secretaris Commissie Bezwaarschriften, voorzitter OR, Functionaris 
Gegevensbescherming, Adviseur Kwaliteit en Ontwikkelingen team Burgerzaken, Griffier 
van Hillegom en ter aanvulling van informatie ook andere medewerkers van de 
werkorganisatie HLTsamen. De aanvullingen op dit verslag zijn verwerkt t/m maart 2019.

Leiden, 21 mei 2019.

ïvrouw^rs. A.H. Netiv 
gemeentearchivaris van Hillegom
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2. Inleiding en leeswijzer

2.1 Archiefwet 1995
Een betrouwbare informatievoorziening is van belang voor de kwaliteit van het 
functioneren van een overheidsorganisatie. Archieven worden gevormd als ondersteuning 
bij haar werk, als bewijs ter verantwoording van haar handelen tegenover de burgers en 
op termijn als cultuurhistorisch geheugen van de samenleving. De Archiefwet 1995 en 
haar nadere regelgeving regelt de archiefzorg en het archiefbeheer bij de overheid. 
Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganen de onder hen berustende 
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden, 
alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende 
archiefbescheiden.

2.2 Zorgdrager
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn per 1 januari 2017 een ambtelijke fusie 
aangegaan bij gemeenschappelijke regeling van 16 mei 2016. De samenwerking is 
ondergebracht in een bedrijfsvoeringsorganisatie: de werkorganisatie HLT Samen 
(werkorganisatie HLTsamen) met als vestigingsplaats Hillegom. Door de samenvoeging 
van het ambtelijk apparaat van de drie gemeenten in de werkorganisatie HLTsamen, 
wordt de strategische positie van de gemeenten verbeterd, de kwaliteit verhoogd en 
kwetsbaarheid en kosten verminderd. Daarbij wordt de dienstverlening aan de burgers 
maar ook aan de gemeentebesturen verbeterd tegen minder kosten. De gemeenten 
blijven zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen gemeente. De besluitvorming blijft 
lokaal, de uitvoering wordt gedaan door de werkorganisatie HLTsamen. Het college van 
burgemeester en wethouders van Hillegom blijft als zorgdrager bestuurlijk 
eindverantwoordelijk voor haar informatiehuishouding.

De verantwoordelijkheid omvat het beheer van zowel analoge als digitale informatie 
vanaf het moment van ontvangst of opstellen tot aan het moment dat de informatie is 
vernietigd of voor blijvende bewaring naar de archiefbewaarplaats van Leiden, tevens 
archiefbewaarplaats voor de permanent te bewaren archieven van de gemeente 
Hillegom, is overgebracht. De landelijke en lokale wet- en regelgeving vormen het kader 
van dit beheer.

2.3 Toezicht
Het toezicht op het archief- en informatiebeheer is, op grond van artikel 32, 2e lid. 
Archiefwet 1995, en artikel 9 van de Archiefverordening van Hillegom 2012, gelegd bij de 
gemeentearchivaris van Leiden, tevens gemeentearchivaris van Hillegom. In artikel 14 Is 
bepaald dat de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uitbrengt over de uitoefening van het 
toezicht van de niet overgebrachte archiefbescheiden en het gevoerde beheer van de 
archieven van de gemeente Hillegom in de regionale archiefbewaarplaats. In artikel 6 
van het nog vast te stellen Besluit Informatiebeheer Hillegom is de beheertaak van de 
gemeentearchivaris ten aanzien van de overgebrachte archiefbescheiden nader 
beschreven.

2.4 Archiefregeling
Op 1 april 2010 is de Archiefregeling^ van kracht geworden, een samenvoeging van drie 
afzonderlijke ministeriële regelingen. De digitale ontwikkelingen op het gebied van

1 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/178205 (8189), met 
betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van
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archief- en informatiebeheer waren de belangrijkste redenen om de oude regelingen aan 
te passen. Naast het beheer van analoge (papieren) archiefbescheiden moet er rekening 
worden gehouden met het beheer van digitale documenten en informatiebestanden.

2.5 Gewijzigd toezicht
Met ingang van 1 oktober 2012 is het toezicht op de zorg en het beheer van 
archiefbescheiden gewijzigd. De Provinciewet, Gemeentewet en enkele andere wetten 
zijn aangepast^ in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht 
en de inwerkingtreding van de wet Revitalisering Generiek Toezicht.^ Per gelijke datum is 
de Archiefwet lOSS'* aangepast. Artikel 33 van de Archiefwet is komen te vervallen. De 
specifieke toezichthoudende taak van de provincie is vervangen door generiek toezicht op 
de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het sturende toezicht 
vooraf is vervangen door een meer terughoudend toezicht achteraf.

2.6 Horizontale verantwoording
Op grond van de wet RGT dient de gemeente de interne horizontale verantwoording van 
het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad te versterken.^ 
Artikel 8 van de Archiefverordening van Hillegom 2012 bepaalt dat het college aan de 
raad verslag uitbrengt over hetgeen hij heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de 
Archiefwet 1995. Het college legt in dat kader het verslag over dat door de 
gemeentearchivaris aan hem is uitgebracht. Behalve voor de horizontale verantwoording 
dient dit KPI-verslag ook als informatiebron voor de externe toezichthouder (de 
provincie) bij de uitoefening van haar toezichttaak.® Na vaststelling door het college zal 
het verslag ook aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland worden gezonden.^

2.7 Archief KPI's
De gemeentearchivaris van Hillegom oefent toezicht uit op het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeente die niet zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van Leiden, en geeft, in verband met het gewijzigde toezicht, advies 
op het terrein van de zorg. Via de Key Performance Indicators of wel Kritische Prestatie 
Indicatoren Archief (KPI's)® neemt de gemeentearchivaris tijdens inspectieonderzoeken 
derhalve ook aspecten mee van de zorg voor archiefbescheiden die nog niet naar de 
archiefbewaarplaats zijn overgebracht. De KPI's zijn een instrument om te toetsen of de 
gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten. De invulling van dit raamwerk geeft de 
gemeente inzicht in de kwaliteit van haar informatiehuishouding.

De rapportage aan de hand van de Archief KPI's dient drie doeleinden: horizontale 
verantwoording tussen college en raad, algemene informatievoorziening richting de 
burger en verticale informatievoorziening ten behoeve van de toezichthouder.

archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling), Ster. 2010, nr.70, 6 januari 2010 en wijziging Ster. Nr. 17969, 17 
november 2010.
^ Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten i.v.m. de revitalisering van 
het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht), Stb. 2012, nr. 233.
^ Wet revitalisering generiek toezicht, in werking getreden op 1 oktober 2012, Stb. 2012 nr. 276.
^ Archiefwet 1995, wet van 28 april 1995, Stb. 276.
^ Horizontaal toezicht: verantwoording van het college aan de gemeenteraad o.g.v. wettelijke regels zoals bepaald in het kader 
van duaal bestuur in Nederland.
® Ledenbrief VNG d.d. 7 mei 2013, kenmerk 013/039.

Bestuursovereenkomst IBT PZH en gemeente Hillegom, besluit college B&W van 5 november 2013/ondertekening door 
partijen d.d. 4 december 2013.
® Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren van de VNG, geactualiseerd april 
2013.
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De Archief KPI's bevatten de volgende tien te toetsen elementen:
1. Lokale regelgeving;
2. Interne kwaliteitszorg en toezicht;
3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van analoge en 

digitale archiefbescheiden;
4. Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden;
5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden;
6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;
7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots;
8. Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden;
9. Rampen, calamiteiten en veiligheid;
10. Middelen en mensen.

De Archief KPI's bevatten tien indicatoren (hoofdvragen) met subvragen en deelvragen. 
De beantwoording van de hoofdvragen kunnen uitsluitend met 'ja', 'deels' of 'nee' worden 
ingevuld, waarmee wordt aangegeven of de gemeente al dan niet voldoet aan haar 
wettelijke verplichtingen.

2.8 Uitvoering toezicht
Jaarlijks zal een verslag worden uitgebracht met gebruikmaking van de Archief KPI's om 
inzicht te geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van de informatiehuishouding van de 
gemeente en de mate waarin zij aan de archiefwettelijke eisen blijft voldoen. Deze 
inspectie is uitgevoerd met het oog op de ambtelijke ondersteuning van de gemeente 
door de werkorganisatie HLTsamen.

In opdracht van de gemeentearchivaris is het toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeente Hillegom uitgevoerd door archiefinspecteurs M.M. 
Louwerse-Zimmerman en J. Nolen. Voor de totstandkoming van dit verslag zijn op 21 en 
22 november, 13 december 2018 en 23 januari 2019 interviews gehouden met 
(beleids)medewerkers van team IBB, secretaris Commissie Bezwaarschriften, voorzitter 
OR, Functionaris Gegevensbescherming en Adviseur Kwaliteit en Ontwikkelingen team 
Burgerzaken. Allen behorende tot de werkorganisatie HLTsamen. Om tot enige 
vergelijking te komen in de harmonisatie van bijvoorbeeld applicaties en ontwikkelingen 
omtrent het archief- en informatiebeheer is tevens gesproken met de griffier van 
Hillegom. Op 5 december 2018 zijn de archiefruimten van Hillegom gecontroleerd en zijn 
er testen genomen, zoals de meting van het binnenklimaat en schimmelcontrole. Het 
verslag inclusief bijlagen is tevens aan het verslag van de werkorganisatie HLTsamen 
toegevoegd die de archiefruimten van de gemeente Hillegom in beheer heeft.

R. Reuvekamp, adviseur digitale archieven van Erfgoed Leiden, voorzag vraagstukken op 
digitaal gebied van advies. De coördinatie van de interviews bij de werkorganisatie 
HLTsamen en de griffies was in handen van J.A. Middendorp, beleidsmedewerker team 
IBB, die ook zorgde voor aanvullende informatie.

2.9 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 is evenals In het verslag 2015-2016 in stand gehouden. Dit hoofdstuk 
schetst het kader en de achtergrond, de bestuurlijke verantwoording voor de zorg voor 
archiefbescheiden, het toezicht op het archief- en informatiebeheer, de wetswijzigingen
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en de gevolgen daarvan voor de gemeente, doel en inhoud van de Archief KPI's en door 
wie en de wijze waarop het KPI-verslag is opgesteld.
Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de bevindingen per hoofdvraag en/of sub-vraag 
gevolgd door een conclusie waaraan stoplichtkleuren zijn toegekend. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met een managementsamenvatting.
Hoofdstuk 4 verwijst naar de bevindingen per hoofd- en deelvraag die zijn verwerkt in 
het raamwerk van de Archief KPI's 2017-2018 waaraan stoplichtkleuren zijn toegekend 
(zie bijlage 1). Daarnaast bevat dit hoofdstuk enkele aspecten uit de Archief KPI's die 
nader zijn belicht, zoals de stand van zaken van de archiefruimten in Hillegom.
Hoofdstuk 5 bevat een lijst van actiepunten 2017, zoals uit te voeren bij de start van de 
werkorganisatie. De lijst van actie- en adviespunten voor de gemeente Hillegom zullen, 
voor zover van toepassing, aan de gezamenlijke actie- en adviespuntenlijst van de 
werkorganisatie HLTsamen worden toegevoegd voor uitvoering in 2019.
Het verslag over de verantwoording van het beheer van de archieven van de gemeente 
Hillegom in de archiefbewaarplaats van Leiden zal apart van dit KPI-verslag worden 
verzonden.
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3. Bevindingen, conclusies en managementsamenvatting 

3.1 Bevindingen en conclusies
De bevindingen van het inspectieonderzoek naar het archief- en informatiebeheer bij de 
gemeente Hillegom over 2017-2018 zijn hieronder per hoofdvraag of sub-vraag 
samengevat gevolgd door een conclusie. Elke conclusie heeft als (overall) indicator een 
dubbele stoplichtkleur.

1. Lokale regelingen
Hoofdvraag: voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?

KPI 1.1 De gemeente beschikt over een Archiefverordening gemeente Hillegom 2012.
KPI 1.3 Het Besluit Informatiebeheer Hillegom dateert van 2012.
KPI 1.5 Het Register van gemeenschappelijke regelingen is openbaar, is in fysieke 

vorm kosteloos raadpleegbaar, op aanvraag kan een kopie worden verstrekt.

Conclusie
De gemeentelijke regelingen voldoen aan de wettelijke eisen. Teksten van de 
lokale regelingen kunnen vanwege de aansluiting bij de GR werkorganisatie 
HLT Samen wijzigen. Hierop wordt in 2019 gecontroleerd.

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht
Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar 
informatiehuishouding ?

KPI 2.1 Een kwaliteitscheck in de systemen die in gebruik zijn bij team IBS vindt 
structureel plaats. Middels klantgesprekken wil Informatiebeheer de 
werkprocessen verder ontwikkelen en verbeteren. Aan een Kwaliteits- 
handboek wordt gewerkt.

KPI 2.2 Het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden is conform de 
Archiefverordening van Hillegom belegd bij de gemeentearchivaris van 
Hillegom. ____

Conclusie
De gemeente werkt structureel aan de verbetering van de kwaliteit van haar 
informatiehuishouding. Het kwaliteitssysteem vereist verdere aanvulling en 
uitwerking. 
Het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeente is 
voldoende geregeld en wordt jaarlijks uitgevoerd._________________

3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 
archiefbescheiden

Hoofdvraag: Gebeurt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materiaien 
de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de 
archiefbescheiden ?

KPI 3.1 De zaken in het oude Zaaksysteem JOIN van Hillegom zijn afgesloten i.v.m. 
de overstap naar het Zaaksysteem JOIN van HLTsamen. De gemeente kent 
een numerieke ordening van haar analoge archiefbescheiden en een 
procesmatige ordening van de digitale archiefbescheiden. Zij beschikt over 
een overzicht van applicaties die archiefwaardige informatie bevatten, zoals
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het Zaaksysteem JOIN van HLTsamen en oude DMS- of Zaaksystemen.
KPI 3.2 Het vastgestelde metadataschema betreft het Zaaksysteem JOIN van 

HLTsamen en is gecontroleerd aan de hand van de TMLO-eisen. 
KPI 3.3 

KPI 3.6

Zowel de analoge als digitale archiefbescheiden zijn binnen een redelijke 
termijn toegankelijk. Voor de analoge archiefbescheiden wordt gebruik 
gemaakt van duurzame archiefmaterialen. De historische archieven van de 
gemeente zijn overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats die 
voldoet aan de eisen van de Archiefregeling.

Conclusie
Het overzicht van de overige applicaties met archiefwaardige informatie is 
niet meer actueel.
Het metadataschema van de andere applicaties met archiefwaardige 
informatie is nog niet vastgelegd.

m De gemeente voldoet aan de duurzaamheidseisen en eisen van 
toegankelijkheid. ___________________

4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
Hoofdvraag: Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan 
digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?

KPI 4.1 Voor het digitaal informatiebeheer zijn de uitgangspunten van RODIN als 
referentiekader gebruikt. In het Handboek Kwaliteit voor het 
vervangingsproces zijn checklists opgenomen voor het uitvoeren van een 
audits van het vervangingsproces. Het Informatiebeveiligingsplan Hillegom 
dateert van november 2017.

KPI 4.2 Een opgave van de functionele eisen voor de overige informatieverwerkende 
applicaties is in afwachting van het in kaart brengen van het 
applicatielandschap van de gehele HLTsamen. ______

Conclusie
De gemeente werkt zoveel mogelijk digitaal en zaakgericht. Toetsing van de 
digitale beheeromgeving in combinatie met de uitvoering van het 
vervangingsproces moet nog plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een 
Continuïteitsplan.

m
Aan het professionaliseren van het applicatielandschap wordt gewerkt, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de functionele eisen, metadata en 
bewaartermijnen per applicatie. _________________

5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden
Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet 
meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?

KPI 5.1 De vernietiging van analoge en digitale archiefbescheiden met 
vernietigingsjaar 2018 is verschoven naar 2019.

KPI 5.3 De vervanging van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de 
drie gemeenten en de werkorganisatie HLTsamen, is bij team IBB in 
voorbereiding. Aan een definitieve versie van het 'Handboek Digitale 
Vervanging HLTsamen' met bijbehorende 'Handboek Kwaliteit HLTsamen' en 
'Instructieboek Procedures/werkwijzen' wordt gewerkt. Aan het vervangings
proces moet ruim aandacht worden besteed mede i.v.m. de toekomstige
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overbrenging van te bewaren digitale archiefbescheiden naar het e-depot.

Conclusie

O» Er is achterstand in de vernietiging van analoge en digitale 
archiefbescheiden. Deze actie wordt tezamen met de vernietiging van 
archiefbescheiden met V-jaar 2019 opgepakt. Voor de vernietiging van 
archiefbescheiden volgt de gemeente de vernietigingsprocedure.
De voorbereiding van het vervangingsproces was enigszins vertraagd maar is 
in 2018 weer opgepakt._______________________________________

6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren 
archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de 
praktijk?

KPI 6.1 De permanent te bewaren archieven van de gemeente Hillegom, 1592-1990, 
zijn overgebracht naar de regionale archiefbewaarplaats.

KPI 6.1 De overbrenging van de Bouwvergunningendossiers, 1897-1990, is sinds 
2016 opnieuw uitgesteld. De Begraafplaatsadministratie, ca. 1900-heden, 
komt mede uit cultuur historische oogpunt voor overbrenging in aanmerking. 
Bij de uitbesteding van de beheertaak van de Algemene Begraafplaats en 
overdracht van de Begraafplaatsadministratie blijft het college bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de zorg voor de archiefbescheiden betreffende de 
begraafplaats.

KPI 6.2 Voor de overbrenging van de archiefbescheiden, 1592-1990, zijn akten van 
overbrenging opgesteld.___________________________________________

Conclusie
De gemeente voldoet v.w.b. de overbrenging van de secretariearchieven aan 
de eisen van de verplichte overbrenging.
De overbrengingstermijn van 20 jaar voor de 
begraafplaatsadministratie is ruim overschreden.

bouwvergunningen en de

De overbrenging van archiefbescheiden naar de 
archiefbewaarplaats gebeurt volgens de overbrengingsprocedure.

regionale

7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots
Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

KPI 7.2 De historische archieven van de gemeente Hillegom bevinden zich in de 
archiefbewaarplaats van Leiden.

KPI 7.3 Archiefruimte nr. 3.1.1 is opnieuw getoetst aan de artikelen 27-46, 57 en 59 
van de Archiefregeling. De ruimte is vol. De archiefdozen op de topborden 
van de stellingen kunnen de luchtcirculatie belemmeren. Bij testen is 
schimmel aangetroffen. Het monitoren van het binnenklimaat gebeurt nog 
onregelmatig vanwege de afstand werkplek Lisse - archiefruimte Hillegom.

KPI 7.3 Archiefruimte nr. 0.2.5 is gecontroleerd op aanpassingen en opnieuw niet 
geschikt bevonden voor de bewaring van archiefbescheiden met een 
langdurige bewaartermijn, zoals brondocumenten (110 jaar) of permanent te 
bewaren bescheiden als Registers van de Burgerlijke Stand. Geadviseerd was 
om deze archiefbescheiden over te plaatsen naar ruimte 3.1.1.
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KPI 7.4 De overbrenging van de digitale gemeentelijke archiefbescheiden vereist een 
duurzame digitale voorziening voor het opnemen, bewaren en beschikbaar 
stellen van de informatie. Erfgoed Leiden ontwikkelt een e-depot voor de 
overbrenging van de digitale archiefbescheiden van de aangesloten 
gemeenten en verbonden partijen. Overbrenging van digitale 
archiefbescheiden van de gemeente Hillegom heeft nog niet plaatsgevonden.

Conclusie
Aan de bewaaromstandigheden van de archieven van de voorgangers van de 
gemeente Hillegom wordt voldoende aandacht besteed.
Archiefruimte 3.1.1 voldoet aan de eisen van de Archiefregeling. Er zijn 
verbeterpunten die door de werkorganisatie HLTsamen moeten worden 
opgepakt. 
Archiefruimte 0.2.5 voldoet niet aan de wettelijk gestelde eisen. De langdurig 
en permanent te bewaren archiefbescheiden zijn niet overgeplaatst naar 
archiefruimte 3.1.1.
Het e-depot van Erfgoed Leiden verkeert in de testfase van overbrenging van 
digitale archiefbescheiden van gemeenten en verbonden partijen.___________

8. Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden

Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de 
Archiefwet?

KPI 8.2 De archiefbescheiden van de gemeente Hillegom in de regionale 
archiefbewaarplaats zijn openbaar. Erfgoed Leiden beschikt over een digitale 
frontoffice. Op de website van Erfgoed Leiden zijn de beschikbare 
inventarissen van de archieven van Hillegom te raadplegen. Het raadplegen 
van de archieven van de gemeente Hillegom gebeurt kosteloos in de 
studiezaal van Erfgoed Leiden. _______________

Conclusie

CS De gemeente voldoet in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de 
Archiefwet.

9. Rampen, calamiteiten en veiligheid
Hoofdvraag: Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) 
archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden? ________

KPI 9.2 Het Calamiteitenplan voor Archiefruimten en Archiefbewaarplaats HLTsamen 
verkeert in een conceptfase. De actualisatie ervan is uitgesteld. Voor alle 
ruimten met archiefbescheiden en andere documenten, onder beheer van 
werkorganisatie HLTsamen, is een Onderhouds- en Beheerplan gewenst.

KPI 9.2 Een verzamelplaats voor ontruiming van de gemeentelijke archiefbescheiden 
ontbreekt.

Conclusie
Het Calamiteitenplan Archiefruimten en Archiefbewaarplaats HLTsamen met 
daarin de aanwijzing van een verzamelplaats, moet worden aangepast. Een 
Onderhouds- en Beheerplan incl. schoonmaakplan voor de alle ruimten 
ontbreekt.
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Een verzamelplaats voor te ontruimen archiefbescheiden in geval van een 
calamiteit is niet aangewezen.________________________

10. Middelen en mensen
Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken 
voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter 
beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?

KPI 10.1 De gemeente stelt middelen voor de uitvoering van haar archiefwettelijke 
taken beschikbaar.

KPI 10.2 Als gevolg van langdurige afwezigheid van de teammanager en enkele 
medewerkers was Informatiebeheer in 2017-2018 langdurig onderbezet. 
Ondanks tijdelijke invulling van enkele functies zijn acties opnieuw 
verschoven naar het volgende jaar.______________________________________

Conclusie
De gemeente stelt voldoende middelen aan de werkorganisatie HLTsamen 
beschikbaar voor de uitvoering van de zorg en beheer van haar 
archiefbescheiden.

m Gelet op het aantal actiepunten die in 2019 moeten zijn gerealiseerd, moet 
aan de personele bezetting bij Informatiebeheer bijzondere aandacht worden 
besteed.

Verklaring resultaat a.d.h.v. stoplicht methode
CO Voldoet

Voldoet voor een aanzienlijk deel, maar er zijn nog aandachtspunten 
Voldoet gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten 
Voldoet voor een aanzienlijk deel niet 
Voldoet in het geheel niet
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3.2 Managementsamenvatting

Het inspectieonderzoek was gericht op de stand van zaken na twee jaar ambtelijk 
samenwerken op het gebied van archief- en informatiebeheer. Belicht is de wijze waarop 
dit beheer bij de samenwerkingsorganisatie is vormgegeven en het college van Hillegom 
zorgdrager en bestuurlijk eindverantwoordelijk is gebleven voor de bedrijfsvoering.

De aanloop naar de ambtelijke fusie met de gemeenten Lisse en Teylingen werd 
gekenmerkt door een periode van inventariseren van de stand van zaken van de 
informatiehuishouding per gemeente. Zo kon een actielijst worden samengesteld ter 
uitvoering van de werkorganisatie HLTsamen. De actiepunten uit het Archief KPI-verslag 
Hillegom 2015-2016 incl. de actiepunten ter verbetering van de twee archiefruimten zijn 
daarin meegenomen.

Werken in een nieuwe organisatie betekent ook andere werkwijzen in gebruik nemen en 
loslaten van de oude bekende situaties. De samenvoeging van o.m. beleidsmedewerkers, 
medewerkers Informatiebeheer, informatieadviseurs en functioneel beheerders van de 
drie gemeenten op één locatie in combinatie met nieuwe werkwijzen, was een kwestie 
van gewenning. Deze periode werd gehinderd door uitval of vertrek van enkele 
medewerkers en door wisselende teammanagers bij team IBB. De nieuwe werkwijzen 
hadden vooral te maken met het inrichten van het nieuwe zaaksysteem JOIN, het 
ondersteunen van de organisatie bij zaakgericht werken en het zaaksysteem. Daarnaast 
moesten onder meer archiefachterstanden worden weggewerkt en het vervangingsproces 
beschreven. Door het kiezen voor één zaaksysteem werd al in een vroeg stadium 
samengewerkt. Hierdoor kon tevens de toetsing van de kwaliteit op de invoer van de 
metadata, de archivering en volledigheid van zaken, centraal door de werkorganisatie 
HLTsamen worden opgepakt.

Door het ontbreken van een vaste teammanager duurde het lang voordat gestart is met 
het oppakken van achterstanden die waren ontstaan en standaardiseren van de overige 
taken van Informatiebeheer. Vanaf juni 2018 is begonnen met het opzetten van een 
nieuwe organisatie van het taakveld Informatiebeheer die beter aansluit op de 
capaciteiten van medewerkers. Doelen van de nieuwe organisatie en aansturing van het 
taakveld zijn vermindering van de kwetsbaarheid, vergroten van efficiënte werkwijzen en 
een efficiëntere ondersteuning van de organisatie. In 2017-2018 is een groot aantal 
actiepunten weggewerkt. Het is dan ook positief te waarderen dat ondanks de 
onderbezetting en het ontbreken van een vast aanspreekpunt (teammanager), de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder de ontwikkelingen uit het oog te verliezen.

Echter er is onvoldoende voortgang om het archief- en informatiebeheer voor de drie 
gemeenten en de werkorganisatie HLTsamen op orde te brengen. Taakveld 
Informatiebeheer komt niet toe aan het wegwerken van achterstanden, opzetten van een 
kwaliteitssysteem, voortzetten van het vervangingsproces, bijhouden van een overzicht 
van informatiebestanden, oppakken van klantgesprekken en aan analoge en digitale 
archivering. In 2019 zal een groot aantal acties moeten worden opgepakt. In het verslag 
van de werkorganisatie HLTsamen is ook opgenomen om de vacatures bij 
Informatiebeheer op korte termijn op een kwalitatief goede manier in te vullen en 
daarnaast te overwegen om tijdelijk extra capaciteit in te zetten om de in het verslag van 
de werkorganisatie genoemde actiepunten dit jaar op te pakken en af te ronden.
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Speciale aandacht wordt gevraagd voor het behoud en de overbrenging van de 
Begraafplaatsadministratie (1900-heden) en de steeds uitgestelde overbrenging van de 
bouwvergunningendossiers van Hillegom (1897-1990) naar de regionale 
archiefbewaarplaats. De verplichte overbrengingstermijn van 20 jaar voor deze 
archiefbescheiden is ruimschoots overschreden.

Op grond van de resultaten van dit inspectieonderzoek 2017-2018 kan geconcludeerd 
worden dat de gemeente Hillegom in voldoende mate voldoet aan de eisen van de 
Archiefwet 1995. Er is op geen der onderzochte deelterreinen sprake van (ernstige) 
taakverwaarlozing, op grond waarvan de provinciale toezichthouder dient in te grijpen. 
Toch zijn er verbeterpunten waardoor de gemeente veel oranje/oranje (voldoet 
gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten) scoort. Deze houden verband houden met actiepunten 
die niet zijn afgerond, een langere doorlooptijd nodig hebben of opnieuw zijn 
doorgeschoven naar het volgende jaar. De verbeterpunten voor het archief- en 
informatiebeheer bij de gemeente Hillegom zijn vertaald naar actie- en adviespunten ter 
uitvoering van de werkorganisatie HLTsamen.
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4.1 Archief KPI's Hillegom 2017-2018
De bevindingen van het inspectieonderzoek bij de gemeente Hillegom over 2018 zijn 
verwerkt in het raamwerk van de Archief KPI's; zie bijlage 1 voor uitwerking 'Rapportage 
Archief KPI's gemeente Hillegom 2017-2018'. Enkele aspecten uit de Archief KPI's zijn 
hieronder nader belicht.

4.2 Archiefruimten Hillegom

4.2.1 Archiefruimte nr. 3.1.1
Tijdens het inspectieonderzoek 2015-2016 werd al geconstateerd dat archiefdozen op de 
topborden van de stellingen staan omdat archiefruimte 3.1.1 vol is. Het aantal dozen op 
de planken is door de vernietiging van archiefbescheiden met vernietigingsjaar 2018 
weliswaar verminderd, maar door de overplaatsing van dossiers uit de paternosterkast 
naar de archiefruimte zijn de vrijgekomen planken weer snel bezet. Bij schimmeltesten is 
actieve en zeer actieve schimmel op drie van de zes testen aangetroffen. Mogelijk is de 
oorzaak het hergebruik van archiefdozen en mappen.
De gemeten waarden door de datalogger zijn digitaal beschikbaar. Het lukt soms niet 
goed om de gegevens goed in te lezen in een Excel-bestand. Een representatief overzicht 
is daarom niet beschikbaar, wel een gemiddelde meting over 2018. Volgens 
Informatiebeheer zijn de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant. Meting door 
Archieftoezicht geeft waarden aan die binnen de gestelde norm blijven.

4.2.2 Archiefruimte nr. 0.2.5
In het Archief KPI-verslag 2015-2016 werd al vermeld dat archiefruimte 0.2.5 (Kluis 
Burgerzaken) niet geschikt is voor opslag van permanent te bewaren archiefbescheiden 
of bescheiden met een langdurige bewaartermijn. De ruimte is niet voorzien van een 
klimaatsysteem. De relatieve luchtvochtigheid en temperatuur kunnen sterk schommelen 
door weersinvloeden van buitenaf. De brondocumenten met een bewaartermijn van 110 
jaar en de Registers van de Burgerlijke Stand zijn niet, zoals aanbevolen, overgeplaatst 
naar archiefruimte 3.1.1. Een andere optie is om de archiefruimte 0.2.5 volledig aan te 
passen aan de eisen die de wet (Archiefregeling).

4.2.3 Calamiteitenplan
Het actualiseren van het concept Calamiteitenplan Archiefruimten en Archiefbewaarplaats 
HLTsamen is uitgesteld naar 2019. Een Onderhouds- en Beheerplan voor alle ruimten 
ontbreekt. Een verzamelplaats voor te ontruimen archiefbescheiden in geval van 
calamiteiten is niet aangewezen.

4.3 Overbrengen archieven

4.3.1 Bouwvergunningendossiers
In archiefruimte 3.1.1 worden de permanent te bewaren Bouwvergunningendossiers, 
daterend van 1897-1990 en 1991-2010 bewaard, evenals de Begraafplaatsadministratie, 
daterend van 1900-heden. De Archiefwet 1995 verplicht de zorgdrager haar 
archiefbescheiden van 20 jaar en ouder over te brengen naar de door het college 
aangewezen archiefbewaarplaats. De overbrenging van de bouwvergunningendossiers 
naar de archiefbewaarplaats van Leiden is regelmatig aan de orde geweest en in het KPI- 
verslag 2015-2016 opnieuw als actiepunt op de lange termijn geplaatst. De verplichting
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tot overbrenging van de Bouwvergunningendossiers, ca. 1897-1990, zal nu als actiepunt 
met actietermijn 31 december 2019 worden geplaatst.

4.3.2 Begraafplaatsadministratie
De administratie van de Algemene Begraafplaats in Hillegom dateert van 1900-heden, 
heeft een omvang van 5 strekkende meter en is geheel bewaard gebleven. Ze geeft 
daarmee een zo compleet mogelijk beeld van de historie van de begraafplaats. Dit 
archief is een belangrijke bron van informatie, denk hierbij aan informatie over geruimde 
graven. Recent ontvangen brieven die digitaal in het zaaksysteem JOIN van HLTsamen 
zijn opgenomen, worden uitgeprint om aan het papieren archief van de begraafplaats toe 
te voegen. Zo blijft het mogelijk om in de toekomst contactpersonen voor een bepaald 
graf te achterhalen, in geval van ruimen of verlengen van een graf. Het behoud van de 
Begraafplaatsadministratie is uit cultuur historisch oogpunt dan ook aan te bevelen.

De gemeente Hillegom was tot de ambtelijke samenwerking beheerder van de 
begraafplaats en hield de administratie ervan op papier bij. Het beheer is per 1 januari 
2017 overgegaan naar de werkorganisatie HLTsamen. Gelet op de datering van de 
stukken, geldt ook hier de overbrengingsverplichting voor archiefbescheiden van 20 jaar 
en ouder naar de regionale archiefbewaarplaats. Overwogen wordt om de administratie 
te digitaliseren. In dat geval kan de medewerker die belast is met de administratie van 
de begraafplaats de vereiste stukken snel en efficiënt vanaf elke werklocatie raadplegen. 
Er zijn ook plannen om het beheer van de begraafplaats uit te besteden aan een externe 
partij met medeneming van het archief. Het college zal er rekening mee moeten houden 
dat de nieuwe beheerder bij overdracht van dit historisch van belang zijnde 
Begraafadministratie een veilige omgeving met de juiste klimatologische omstandigheden 
moet kunnen garanderen. Het college blijft bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de 
goede, geordende en toegankelijke staat van deze administratie.

4.4 Archiefopslag
Uitplaatsing van archiefbescheiden is noodzakelijk gelet op de hoeveelheid fysieke 
archiefbescheiden die niet meer in archiefruimte nr. 3.1.1 passen. Oasis Archiefopslag 
beheert voor de gemeente Hillegom haar financiële archiefbescheiden en (oude) 
cliëntendossiers van sociale zaken. Op dit moment (december 2018) staan nog 640 
archiefdozen (80 m^) bij dit opslagbedrijf. Regelmatig wordt de hoeveelheid aangevuld 
door met name team Financiën en neemt de hoeveelheid af door vernietiging van 
archiefbescheiden. Oasis verzorgt de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende 
bescheiden in opdracht van taakveld Informatiebeheer. Verificatie en goedkeuring van de 
door Oasis aangeboden lijst vindt plaats aan de hand van de vernietigingslijst van 
Informatiebeheer. De stukken worden daarna voorgelegd aan de gemeentearchivaris van 
Hillegom. Pas dan komen de archiefbescheiden voor daadwerkelijk vernietiging in 
aanmerking. De verklaring van vernietiging door Oasis volgt z.s.m. Bij Informatiebeheer 
is niet precies bekend welke (oude) archiefbescheiden door de gemeente bij Oasis 
geplaatst zijn. Het is van belang om in kaart te brengen welke archiefbescheiden in de 
externe opslag staan.
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5. Actie- en adviespunten gemeente Hillegom

5.1 Actiepunten Hillegom v.a. 2017
In het KPI-verslag gemeente Hillegom 2015-2016 staan de volgende actiepunten.

irooiB LiiofN (N OMtuKiN

Invoeren kwaliteitssysteem;
Vaststellen metadataschema;
Toetsen digitale beheeromgeving;
Vaststellen bewaarstrategie voor digitale beheeromgeving;
Actueel houden van overzichten analoge en digitale archiefbescheiden; 
Vaststellen Handboek vervanging;
Overbrengen bouwdossiers uit archiefruimte 3.1.1;
Aanpassen archiefruimte 0.2.5;
Opstellen nieuw calamiteitenplan.

Deze actiepunten zijn met de actiepunten van de twee andere gemeenten in een 
gezamenlijke actie- en adviespuntenlijst voor de werkorganisatie HLTsamen opgenomen. 
In 2017-2018 zijn zoveel mogelijk acties door het taakveld Informatiebeheer uitgevoerd.

5.2 Actiepunten Hillegom 2019
In onderstaande opsomming van actie- en adviespunten uit het verslag 2017-2018 incl. 
archiefruimten zijn tevens de opmerkingen uit de interviews met diverse functionarissen 
verwerkt.

KPI Beschrijving actie Termijn actie
1.3 Actualiseren van Besluit Informatiebeheer Hillegom 2012 40/2019
1.5 Opnemen van archiefparagraaf in nieuwe DVO met Notubiz 40/2019
2.1 (Verder) Invullen en uitwerken van kwaliteitssysteem 10/2020
3.1 Actualiseren van overzicht applicaties incl. metadata en 

functionele eisen als gedrag 3Q/2019

3.1 Archiveren van archief Rekenkamercommissie Hillegom en 
Lisse 4Q/2019

3.1 Archiveren van archief Werkgeverscommissie Hillegom 40/2019
3.1 Inventariseren van archief v.m. OR Hillegom 30/2019
3.1 Wegwerken van achterstanden i.k.v. Berg in het midden 31-12-2019
3.2 Mapping metadata van registratievelden in informatiesystemen 

voor overbrenging naar e-depot 3Q/2019

5.3 Voortzetten van vervangingsproces voor analoge 
archiefbescheiden in digitale reproducties 3Q/2019

6.1 Overbrengen van Registers Burgerlijke Stand, voor zover 
openbaar, naar de regionale archiefbewaarplaats. 31-12-2019

6.1 Overbrengen van Bouwvergunningen 1897-1990 naarde 
regionale archiefbewaarplaats 31-12-2019

6.1 Overbrengen van Begraafplaatsadministratie, ca. 1900-1990, 
naar de regionale archiefbewaarplaats

31-12-2019

7.3 Archiefruimte 3.1.1
- Vervangen van besmette dozen en map(pen) volgens 

procedure 'aanpak besmet archief en voorwerpen'
Afgehandeld

(Regelmatig intensief laten) schoonmaken van archiefruimte 
door professioneel schoonmaakbedrijf

3Q/2019

- Verwijderen van alle dozen op topborden van stellingen 30/2019
(Regelmatig) uitlezen van datalogger, b.v. eens per maand. 
Opslaan van historisch overzicht van RV en T. Blijven ____ 01-06-2019
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monitoren van binnenklimaat
- Plaatsen van deurdranger op kluisdeur of deur sluiten bij 

aanwezigheid in archiefruimte 3Q/2019
- Actualiseren van Calamiteitenplan Archiefruimten en 

Archiefbewaarplaats HLTsamen met daarin de aanwijzing 
van een verzamelplaats voor ontruimen van 
archiefbescheiden in geval van calamiteiten 

4Q/2019

Opstellen van Onderhouds- en Beheerplan, incl. 
schoonmaakschema, voor de archiefruimten en 
archiefbewaarplaats in beheer bij Werkorganisatie 
HLTsamen

4Q/2019

7.3 Archiefruimte 0.2.5
Verplaatsen van brondocumenten met lange bewaartermijn 
naar archiefruimte 3.1.1

3Q/2019

Verplaatsen van Registers van Burgerlijke Stand naar 
archiefruimte 3.1.1

3Q/2019

(Regelmatig intensief laten) schoonmaken van archiefruimte 
door professioneel schoonmaakbedrijf 3Q/2019
Plaatsen van losse thermohygrometer en bijhouden 
gemeten waarden gedurende langere periode, b.v. twee 
maanden

01-06-2019

Actualiseren van Calamiteitenplan Archiefruimten en 
Archiefbewaarplaats HLTsamen met daarin de aanwijzing 
van een verzamelplaats voor te ontruimen 
archiefbescheiden in geval van calamiteiten

4Q/2019

Opstellen van Onderhouds- en Beheerplan incl. 
schoonmaakschema voor archiefruimten en 
archiefbewaarplaats in beheer bij Werkorganisatie 
HLTsamen

4Q/2019

Overwegen aanpassing van ruimte om aan wettelijke eisen 
te voldoen 4Q/2019

5.3 Adviespunten Hillegom 2019

Nr. Beschrijving actie
1 Formuleer beleid voor archivering van audiotulen van de griffie
2 Formuleer beleid voor archivering van websites
3 Formuleer beleid voor archivering van e-mails
4 Formuleer beleid voor gebruik van Zivver t.b.v. verzenden van vertrouwelijke 

mails en grote bestanden
5 Zorg bij uitbesteding van taken voor zgn. archiefparagraaf in overeenkomst
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Bijlagen

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 2.1 

Bijlage 2.2
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Rapportage raamwerk Archief KPI's Hillegom 2017-2018 

Verslag archiefruimten Hillegom nr. 3.1.1 en nr. 0.2.5 

Verslag meting RV en T archiefruimte Hillegom 

Verslag schimmeltesten archiefruimte Hillegom
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KPI-rapportage Archief- en Informatiebeheer gemeente Hiilegom 2017- 2018
Bijlage 1

Inspectiedagen: 
Uitvoering door: 
Versie:

21 en 22 november, 5 en 13 december 2018, 23 januari 2019
J. Nolen en M.M. Louwerse-Zimmerman, archiefinspecteurs Erfgoed Leiden en Omstreken 
28 maart 2019

Verklaring resultaat a.d.h.v. stoplicht methode
Voldoet

^1% Voldoet voor een aanzienlijk deel, maar er zijn nog aandachtspunten 
%% Voldoet gedeeltelijk, er zijn aandachtspunten 
%% Voldoet voor een aanzienlijk deel niet 

Voldoet in het geheel niet

Norm Res. Wordt er voldaan aan de norm Actiepunten
1. Lokale Regelingen
Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?

1.1 Archiefverordening
Beschikt de gemeente over een 
geactualiseerde, door de gemeenteraad 
vastgestelde archiefverordening inzake de 
archiefzorg die voldoet aan de vigerende 
wet- en regelgeving? Is deze medegedeeld 
aan Gedeputeerde Staten?

Ja
De Archiefverordening van Hiilegom dateert van 
2012. Vanwege de aansluiting bij de 
Werkorganisatie HLTsamen per 1 januari 2017, 
komt de GR inzake het beheer van het archief 
van Hiilegom en bijbehorende nadere regeling 
ter uitvoering van artikel 4 (getekend 7 oktober 
2009) te vervallen. De gemeente gaat een DVD 
aan met gemeente Leiden/Erfgoed Leiden 
(verwachte ondertekening maart 2019.

Controleer of de huidige 
Archiefverordening voldoet 
of dat aangepast moet 
worden.

1.2 Archiefverordening archieftoezicht
Beschikt de gemeente over een 
geactualiseerde, door de gemeenteraad 
vastgestelde Archiefverordening inzake het 
toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet 
bepaalde ten aanzien van het beheer van 
nog niet naar de archiefbewaarplaats 
overgebrachte archiefbescheiden?
Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde 
Staten?

Ja
In artikel 9 van de Archiefverordening Hiilegom 
2012 is het archieftoezicht geregeld.

zie antwoord 1.1.
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1.3 Besluit informatiebeheer
Beschikt de gemeente over een door het 
college als archiefzorgdrager vastgesteld 
Besluit informatiebeheer inzake het beheer 
van de archiefbewaarplaats en van de niet 
naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden?

O» Ja
Het Besluit Informatiebeheer Hillegom dateert 
van 2012. Vanwege de uitvoering van het 
archief- en informatiebeheer door de 
Werkorganisatie HLTsamen moet het Besluit 
Informatiebeheer worden aangepast.

Controleer of het huidige 
Besluit Informatiebeheer 
Hillegom 2012 nog voldoet 
of dat actualisering nodig is.

1.4 Wijziging overheidstaken
Treft het college als archiefzorgdrager 
voorzieningen omtrent de archiefbescheiden 
bij opheffing, samenvoeging, splitsing of 
overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) 
overheidsorgaan? Zo ja, welke?

Ja
GR Werkorganisatie HLTsamen 
De bedrijfsvoeringstaak van de gemeente 
Hillegom is per 1 januari 2017 naar de 
Werkorganisatie HLTsamen overgegaan 
vanwege de ambtelijke samenwerking met de 
gemeenten Lisse en Teylingen. De 
samenwerking is in een GR vastgelegd. Het 
archief- en informatiebeheer is bij team IBB 
belegd. Het archief van Hillegom is in de nieuwe 
organisatie voortgezet. De Werkorganisatie 
HLTsamen is nieuwe pd's voor haar 
medewerkers gestart.

DVO Oasis
Bij Firma Oasis (v/h Cintas) staan de financiële 
bescheiden t/m 2016 opgeslagen, evenals 
cliëntendossiers van v/h Sociale Zaken.
De inhoud van door derden opgestelde V-lijst is 
niet altijd bekend. Op de V-lijst 2018 staan b.v. 
WBO-dossiers waarvan de cliënten omstreeks 
1900 zijn geboren.
Advies: In 2019 steekproeven nemen als het 
gaat om vernietiging van archiefbescheiden of 
lijsten opvragen aan Oasis.

GR ISD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek beheert de cliëntendossiers 
m.b.t. individuele bijstandsverlening en WMO. 
De ISD Bollenstreek besloot eind 2018 zich aan
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te sluiten bij Erfgoed Leiden. Hiermee is het 
toezicht op het archief en informatiebeheer bij 
ISD Bollenstreek geregeld.

GR ODWH
De gemeente Hillegom is aangesloten bij de 
ODWH. Het toezicht op het archief- en 
informatiebeheer van de ODWH berust bij de 
gemeentearchivaris van Leiden.

Gemeentearchivaris van Hilleoom 
Namens de gemeentearchivaris houdt de 
archiefinspecteur sinds 2009 toezicht op de 
niet-overgebrachte archiefbescheiden van de 
gemeente Hillegom. Het toezicht zet zich ook na 
de aansluiting bij de Werkorganisatie HLTsamen 
voort. Afspraken over het archief- en 
informatiebeheer zijn vastgelegd in de DVO.

1.5 Gemeenschappelijke regelingen
Treft het college als archiefzorgdrager, bij de 
instelling van een gemeenschappelijke 
regeling waarin de gemeente participeert, 
voorzieningen omtrent de zorg voor de 
archiefbescheiden?

Ja
In bestaande gemeenschappelijke regelingen 
ontbreekt vaak een archiefparagraaf. Bij het 
aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke 
regeling (of DVO) hiermee rekening houden.
Het aanvullen van de bestaande 
gemeenschappelijke regelingen met een 
archiefparagraaf is niet aan de orde tenzij het 
kan worden meegenomen bij een grote 
inhoudelijke wijziging van de regeling.

Advies: Neem bij het aangaan van een nieuwe 
gemeenschappelijke regelingen en DVO's in de 
tekst een archiefparagraaf op.

De gemeente houdt een Register van 
gemeenschappelijke regelingen bij. Het register 
is openbaar, een analoge versie ligt kosteloos 
ter inzage, op aanvraag kan een kopie worden
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verstrekt. Het Register is niet online 
beschikbaar.

1.6 Mandaatregeling archiefzorg
Beschikt de gemeente over een vastgestelde 
mandaatregeling bedoeld om namens de 
zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde 
regelgeving/het stellen van regels?

f Ja
In het Mandaatregister 'eigen bevoegdheden 
Werkorganisatie 2017', zijn de archiefwettelijke 
taken gemandateerd aan het Directieteam 
Werkorganisatie HLT/medewerker Domein 
Bedrijfsvoering.

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht
Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar 
informatiehuishouding?

2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer
a. Maakt het college als zorgdrager voor het 

beheer van te bewaren archiefbescheiden 
gebruik van een kwaliteitssysteem 
waarvoor toetsbare eisen zijn 
geformuleerd?

b. Zo ja, welk systeem?
c. Zo ja, voldoet het beheer van de 

archiefbescheiden aan de eisen van dat 
kwaliteitssysteem?

Deels
a. Team IBB werkt aan een kwaliteitshandboek. 

Een kwaliteitscheck in de systemen die in 
gebruik zijn bij team IBB vindt dagelijks 
plaats. Dit betreft alleen de controles van 
registraties en afdoening van zaken. Het 
kwaliteitssysteem vereist verdere aanvulling 
en uitwerking.

b. -
c. —

Vul het kwaliteitssysteem 
verder aan en werkt het 
verder uit.

2.2 Gekwalificeerde 
gemeentearchivaris
a. Heeft het college als 

archiefzorgdrager een 
gemeentearchivaris benoemd voor 
het toezicht op het beheer van niet- 
overgebrachte archiefbescheiden en 
het beheer van de overgebrachte 
archiefbescheiden?

b. Zo ja, is deze in het bezit van een 
diploma archivistiek?

CO Ja
a. De gemeentearchivaris van Leiden is bij 

besluit van de raad van Hillegom per 7 
oktober 2009 benoemd tot 
gemeentearchivaris van Hillegom. De 
benoeming wordt door het coliege van 
Hillegom voortgezet bij DVO met gemeente 
Leiden/Erfgoed Leiden en geldt met 
terugwerkende kracht van 1 januari 2018.

b. De gemeentearchivaris van Leiden is in het 
bezit van een diploma Archivistiek A.
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2.3 Verslag toezicht archiefbeheer
Brengt de gemeentearchivaris 
regeimatig versiag uit aan het coiiege 
ais archiefzorgdrager van de wijze 
waarop hij het toezicht op het beheer 
van de niet-overgebrachte 
archiefbescheiden
uitoefent en zijn bevindingen daarbij?

Ja
De jaariijkse versiagiegging van de uitvoering 
van het toezicht op het beheer van de niet- 
overgebrachte archiefbescheiden is opgenomen 
in artikei 14 van de Archiefverordening van 
Hiiiegom 2012.

2.4 Verslag beheer 
archiefbewaarplaats
Brengt de gemeentearchivaris 
regeimatig versiag uit aan het coiiege 
ais archiefzorgdrager van de wijze 
waarop het beheer van naar de 
archiefbewaarpiaats overgebrachte 
archiefbescheiden uitoefent en zijn 
bevindingen daarbij?

Ja
De iaatste jaariijkse versiagiegging van het 
beheer van de overgebrachte archieven van de 
gemeente Hiiiegom betrof 2016.
De verslaglegging van het beheer wordt 
afzonderlijk van dit Inspectieverslag 
aangeboden.

3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden
Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, 
context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?

3.1 Geordend overzicht
Beschikt de gemeente over een 
actueel, compleet en logisch 
samenhangend overzicht van (te 
bewaren) archiefbescheiden, geordend 
overeenkomstig de ten tijde van de 
vorming van het archief daarvoor 
geldende ordeningsstructuur?

Deels
Voor de ambtelijke samenwerking met de 
gemeenten Lisse en Teylingen was de 
gemeente Hiiiegom al in het bezit van een lijst 
met applicaties in gebruik bij de gemeente. 
Deze lijst wordt tezamen met de overzichten 
van applicaties van de andere twee HLT- 
gemeenten door een informatiearchitect verder 
ontwikkeld.

In de aanloop naar het werken in 
samenwerkingsverband is een inventarisatie 
gehouden van de analoge en digitale 
bestanden in oude en actieve systemen. 
Werkorganisatie HLTsamen beschikt over een

Breng de applicaties van de 
gehele HLTsamen in kaart 
en neem bij verder 
uitwerken de
archiefwaardige informatie 
per applicatie op.
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overzicht van applicaties die archiefwaardige 
informatie bevatten, zoals het zaaksysteem 
JOIN van HLTsamen en de oude DMS- of 
zaaksystemen. Het overzicht is niet meer 
actueel en moet worden aangevuld.

De zaken in het oude zaaksysteem JOIN zijn 
afgesloten i.v.m. de overstap naar het 
zaaksysteem JOIN van HLTsamen. Team IBB 
kent een numerieke ordening van de analoge 
archiefbescheiden en een procesmatige 
ordening van de digitale archiefbescheiden.

In archiefruimte 3.1.1 van Hillegom zijn de 
archiefbescheiden gescheiden in een op 
termijn te vernietigen deel en een te bewaren 
deel. De archieven zijn toegankelijk via 
inventarissen of overzichten van zaken uit de 
(oude) systemen.

3.2 Authenticiteit en context
Heeft het college als archiefzorgdrager 
ervoor gezorgd dat van elk der 
ontvangen of opgemaakte (te bewaren) 
archiefbescheiden 
met behulp van 
metagegevens(schema) kan 
worden vastgesteld: 
a.1 de inhoud, structuur en 

verschijningsvorm;
a.2 wanneer, door wie en uit hoofde 

van welke taak of werkproces het 
werd ontvangen of opgemaakt; 

a.3 de samenhang met andere 
archiefbescheiden; 

a.4 de uitgevoerde
beheeractiviteiten;

a.5 de besturingsprogrammatuur of

Deels
De gemeente beschikte niet over een 
vastgestelde metadataschema.

In het zaaksysteem JOIN van HLTsamen zijn 
de metagegevens zoals bedoeld bij al t/m a5 
vastgelegd.
De controle van de metadata is i.k.v. de 
toekomstige vervanging van analoge 
archiefbescheiden op 30 augustus 2018 
uitgevoerd door de adviseur digitale archieven. 
Dit is gebeurd middels een algemene mapping 
tussen het TMLO en de registratievelden van 
het zaaksysteem JOIN. Met het 
professionaliseren van het applicatielandschap 
van de gehele HLTsamen incl. griffie, zal ook 
aandacht worden besteed aan de metadata.

Zie 3.1. Leg ook de 
metagegevens van deze 
applicaties vast.

6



toepassingsprogrammatuur 
inzake de archiefbescheiden.

3.3 Systeem voor toegankelijkheid
Waarborgt het archiveringssysteem de 
toegankelijke staat van (te bewaren) 
archiefbescheiden zodanig dat elk van 
de archiefbescheiden binnen een 
redelijke termijn kan worden gevonden 
en leesbaar of waarneembaar te maken 
is?

O Ja
De te bewaren digitale archiefbescheiden zijn 
binnen een redelijke termijn leesbaar en/of 
waarneembaar te maken in het zaaksysteem 
JOIN van HLTsamen.

3.4 Duurzame materialen en 
gegevensdragers
Gebruikt de gemeente duurzame 
(fysieke en audiovisuele) materialen en 
gegevensdragers bij het opmaken en 
beheren van (te bewaren) 
archiefbescheiden?

13 Ja
Bij het opmaken en beheren van (te bewaren) 
archiefbescheiden wordt gebruik gemaakt van 
duurzame (bijvoorbeeld zuurvrije) papier die 
voldoen aan de eisen van het Instituut 
Collectie Nederland 
(ICN).

3.5 Duurzame
verpakkingsmaterialen bij opslag
Gebruikt de gemeente duurzame 
verpakkingsmaterialen voor de opslag 
van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden?

Ja
De gemeente maakt gebruik van duurzame 
verpakkingsmaterialen voor de opslag van (te 
bewaren) archiefbescheiden die voldoen aan 
de ICN-kwaliteitseisen.

3.6 Systeem voor duurzaamheid
Waarborgt het archiveringssysteem 
c.q. zijn er naast 3.4 en 3.5 zodanige 
voorzieningen dat bij het raadplegen 
van te bewaren archiefbescheiden na 
ten minste honderd jaar geen 
noemenswaardige achteruitgang te 
constateren zal zijn. Dat wil zeggen: 
worden de archiefbescheiden in goede 
materiële staat gebracht en gehouden?

Ja
De fysieke archiefbescheiden worden in goede 
materiële staat gebracht en gehouden.
De archiefbescheiden worden na scannen in 
PDF/A formaat opgeslagen.
In het kader van de bewaarstrategie door ICT 
vindt er periodiek een back-up plaats van de 
digitale archiefbescheiden. Hiermee kan de 
kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering 
worden gewaarborgd.
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4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
Hoofdvraag: Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze 
aan de specifieke wettelijke voorschriften?

4.1 Opbouw digitaal 
informatiebeheer
Werkt de gemeente op basis van het 
Referentiekader Opbouw Digitaal 
Informatiebeheer?

tm Deels
Bij de opbouw van het digitaal 
informatiebeheer is RODIN als uitgangspunt 
gehanteerd.
In het Handboek Kwaliteit voor het 
vervangingsproces zijn checklists opgenomen, 
o.a. de checklist van RODIN als referentiekader 
voor het uitvoeren van een audit van het 
verva n g i n g s p roces/ - p roced u re.
Het Informatiebeveiligingsplan Hillegom 
dateert van november 2017. Er wordt door de 
Werkorganisatie HLTsamen gewerkt aan een 
Continuïteitsplan.

4.2 Functionele eisen
Zijn de functionele eisen qua inhoud, 
structuur, verschijningsvorm en gedrag 
i.v.m. authenticiteit van de digitale 
archiefbescheiden vastgesteld en 
geïmplementeerd?

m Deels
In het zaaksysteem JOIN wordt de inhoud, 
structuur, verschijningsvorm en het gedrag 
van de te registreren bescheiden vastgelegd. 
Dit gebeurt aan de hand van 
metadata(schema). De adviseur digitale 
archieven heeft dit schema conform TMLO 
bekeken.

Met het oog op vervanging van analoge 
archiefbescheiden door digitale reproducties is 
het van belang om de uitwisselbaarheid van 
gegevens te testen i.v.m. toekomstige 
overbrenging van digitale archieven naar het 
e-depot van Erfgoed Leiden.

Voor de andere in gebruik zijnde applicaties 
zijn de functionele eisen nog niet vastgelegd.

Controleer tijdens pilots 
i.k.v. vervanging de 
uitwisselbaarheid van 
gegevens i.v.m. digitale 
overbrenging van 
archiefbescheiden naar het 
e-depot van Erfgoed Leiden.
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Leg de functionele eisen 
voor de overige 
informatieverwerkende 
applicaties vast zodra het 
applicatielandschap voor de 
gehele HLTsamen in kaart is 
gebracht en de overzichten 
^professionaliseerd.

4.3 Aanvullende metagegevens
Zijn er aanvullende metagegevens 
ontworpen en geïmplementeerd?

N.v.t.
Voor het zaaksysteem JOIN zijn geen 
aanvullende metagegevens geïmplementeerd. 
Voor de inrichting van dit systeem is geen 
maatwerk toegepast.

Advies: Leg aanvullende metagegevens vast in 
een metadataschema, die zoveel mogelijk 
moet worden opgesteld volgens TMLO-elsen. 
Neem de overige informatie verwerkende 
applicaties hierin mee.

4.4 Opslagformaten
Worden opslagformaten gebruikt die 
aan een open standaard voldoen, tenzij 
dit redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht?

Ja
Gescande documenten worden opgeslagen in 
PDF/A.

4.5 Voorzieningen compressie en
encryptie
a. Zijn er voorzieningen getroffen voor 

de toegankelijkheid en ordening van 
de archiefbescheiden in het geval 
men gebruik

maakt van compressie- en/of 
encryptietechnieken? Zo ja, welke?

b. En zijn deze voorzieningen 
voldoende beveiligd tegen inbreuk 
door derden?

c. Wordt in geval van encryptie bij

N.v.t.
De gemeente maakt geen gebruik van 
compressie en encryptie.
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overbrenging van archiefbescheiden 
aan de beheerder van de 
archiefbewaarplaats de 
encryptiesleutel verstrekt?

4.6 Converteren en migreren
a. Wordt er tijdig geconverteerd/ 

gemigreerd in het geval niet meer 
aan de eisen t.a.v. geordende en 
toegankelijke staat van de 
archiefbescheiden voldaan zal gaan 
worden?

b. Is er een verklaring van de conversie 
of migratie opgemaakt?

O Ja
a. De bestanden in het oude Decos JOIN, 

zoals Ingevoerd vanaf 1 februari 2016, zijn 
in afwachting van een migratie naar Decos 
JOIN van HLTsamen of een vervroegde 
overbrenging naar het e-depot van Erfgoed 
Leiden.

b. Een verklaring van de conversie of migratie 
wordt niet opgemaakt.

Begin 2017 ontbrak een koppeling tussen 
SquitXo Hillegom - JOIN Hillegom. Daarom zijn 
niet alle constructiegegevens meteen 
overgezet naar de zaaksystemen vanuit 
SquitXo. De constructiegegevens van Hillegom 
zijn inmiddels overgezet naar zaken in het 
zaaksysteem.

5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden
Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van 
belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?

5.1 Archiefselectielijst en
stukkenlijst
a. Selecteert het college als 

archiefzorgdrager de gemeentelijke 
archiefbescheiden?

b. Maakt het college als 
archiefzorgdrager bij de selectie van 
de gemeentelijke archiefbescheiden 
gebruik van de voor Nederlandse 
gemeenten geldende selectielijst?

c. Werkt de gemeente aanvullend met

Ja
a. De voorbereiding van te vernietigen 

archiefbescheiden vindt jaarlijks plaats.
b. De gemeente maakt gebruik van de 

Selectielijst voor archiefbescheiden van 
gemeentelijke- en intergemeentelijke 
organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 
januari 1996; geactualiseerd in 2012, en 
van de Selectielijst voor archiefbescheiden 
van gemeentelijke- en intergemeentelijke 
organen, opqemaakt of ontvangen vanaf 1
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een facultatieve stukkenlijst? januari 2017.
De bewaartermijnen worden door de 
Werkorganisatie HLTsamen in de i- 
Navigator beheerd, 

c. Nee.

5.2 Vernietiging en verklaringen
a. Vernietigt het college als 

archiefzorgdrager de daartoe in 
aanmerking komende 
archiefbescheiden?

b. Maakt het college als 
archiefzorgdrager verklaringen van 
vernietiging op die ten minste een 
specificatie van de vernietigde 
archiefbescheiden en de grond en 
wijze van vernietiging bevatten?

Deels
a. Door de voorbereiding en oprichting van de 

Werkorganisatie HLTsamen is er 
achterstand in vernietiging. De vernietiging 
van archiefbescheiden met V-2018 is eind 
2018 opgepakt.

b. Voor elke vernietigingsactie wordt de 
vernietigingsprocedure van Erfgoed Leiden 
gevolgd. Dit houdt in dat de 
vernietigingslijst na interne roulatie aan de 
archiefinspecteur wordt voorgelegd ter 
controle en dat de definitieve versie als 
bijlage wordt gevoegd bij een proces
verbaal van vernietiging van 
archiefbescheiden. Aan de 
gemeentearchivaris van Hillegom wordt 
toestemming voor daadwerkelijke 
vernietiging gevraagd.

5.3 Vervanging, besluiten en 
verklaringen
a. Past de gemeente vervanging toe 

[b.v. het vervangen van papieren 
archiefbescheiden door digitale 
reproducties of omgekeerd waarna 
de vervangen bescheiden worden 
vernietigd]?

b. Zo ja, waarborgt het college als 
archiefzorgdrager dat de vervanging

Deels
a. Werkorganisatie HLTsamen streeft naar 

digitaal en zaakgericht werken. Het 
daadwerkelijk vervangen van analoge 
archiefbescheiden door digitale 
reproducties is opnieuw uitgesteld. Het 
beschrijven van het vervangingsproces is 
verwerkt in het Handboek Digitale 
Vervanging HLTsamen en Handboek 
Kwaliteit HLTsamen.

11



geschiedt met juiste en voiledige 
weergave van de in de te vervangen 
archiefbescheiden voorkomende 
gegevens?

c. Zo ja, heeft het coliege ais 
archiefzorgdrager een verklaring tot 
vervanging van op termijn te 
vernietigen en van blijvend te 
bewaren archiefbescheiden 
opgemaakt en het besluit daarover 
op de juiste wijze bekend gemaakt?

d. Zo ja, heeft het college als 
archiefzorgdrager voor de 
vervanging van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden tevoren een 
machtiging van gedeputeerde 
staten ontvangen op basis van Art.
7 AW?

b. Pilots worden nog uitgevoerd.
c. Het opmaken van een verklaring tot 

vervanging van op termijn te vernietigen 
en van blijvend te bewaren 
archiefbescheiden is onderdeel van het 
vervangingsproces.

d. Deze verplichting tot aanvragen van een 
machtiging bij GS is vervallen.

5.4 Vervreemding, besluiten en 
verklaringen

a. Heeft het college als 
archiefzorgdrager in de afgelopen 5 
jaar archiefbescheiden vervreemd?

b. Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor 
tevoren een machtiging van de 
minister van OCW ontvangen?

c. Zo ja, heeft de zorgdrager de juiste 
deskundigen geraadpleegd bij de 
voorbereiding van het besluit tot 
vervreemding?

d. Zo ja, heeft de zorgdrager een 
verklaring van de vervreemding 
opgemaakt en het besluit tot 
vervreemding op de juiste wijze 
bekend gemaakt?

N.v.t.
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6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij 
met redenen omkleed' correct in de praktijk?

6.1 Overbrenging na 20 jaar
a. Zijn alle te bewaren 

archiefbescheiden van de 
gemeente, ouder dan 20 jaar, 
overgebracht naar de daarvoor 
aangewezen openbare 
archiefbewaarplaats?

b. Zo nee, welke archiefbescheiden 
zijn niet overgebracht?

c. Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de 
redenen, principieel en/of 
praktisch, van de niet-tijdige 
overbrenging?

Deels
a. De archieven van de gemeente Hillegom 

(1518) 1592-1990 zijn overgebracht naar 
de archiefbewaarplaats van Leiden.

b. De overbrenging van het 
Bouwvergunningenarchief 1897-1990 naar 
de regionale archiefbewaarplaats is 
opnieuw uitgesteld. Er zijn plannen om de 
bouwvergunningen opnieuw te laten 
digitaliseren en ontsluiten.
De Begraafplaatsadministratie, 1900- 
heden, is een waardevolle bron van 
informatie en komt eveneens voor 
overbrenging in aanmerking. Er zijn 
plannen om dit archief te digitaliseren. De 
verplichte overbrengingstermijn van 20 
jaar voor beide archieven is ruim 
overschreden.
Een gedeelte van de openbare Registers 
van de Burgerlijke Stand bevinden zich nog 
bij de gemeente.

c. De bouwdossiers zijn gedigitaliseerd, het 
bestand is niet voorzien van metadata en 
daarom slecht toegankelijk. De analoge 
dossiers zijn daarom nodig voor 
raadpleging. Aan het toegankelijk maken 
van de digitale bestanden wordt al enkele 
jaren gewerkt.

Breng het
Bouwvergunningenarchief, 
1897-1990, over naar de 
regionale
archiefbewaarplaats.

Breng de
Begraafplaatsadministratie, 
1900-1990, over naar de 
regionale
archiefbewaarplaats.

Breng de Registers van de 
Burgerlijke Stand, voor 
zover openbaar, over naar 
de regionale 
archiefbewaarplaats.

Actietermijnen van 
bovengenoemde acties in de 
lijst met acties opgenomen.
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6.2 Verklaringen van overbrenging
Maakt het college als 
archiefzorgdrager, samen met de 
beheerder van de 
archiefbewaarplaats, van alle 
overbrengingen een verklaring op?

Ja
Van de overgebrachte archieven wordt telkens 
een akte van overbrenging opgesteld en 
getekend.

6.3 Niet-overbrengen vanwege 
bedrijfsvoering
Heeft het college als archiefzorgdrager 
voor archiefbescheiden die om 
redenen van bedrijfsvoering niet na 20 
jaar overgebracht kunnen worden een 
machtiging tot opschorting van 
overbrenging aangevraagd en 
ontvangen van gedeputeerde staten?

Nee

7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots
Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

7.1 Archieforganisatie/
kwaliteitszorg/ benchmark
a. Is er door de gemeente een 

(gemeentelijke of regionale) 
archiefinstelling aangewezen ten 
behoeve van de uitvoering van het 
beheer van de archiefbescheiden in 
de archiefbewaarplaats?

b. Werkt de archieforganisatie op 
basis van een 
kwaliteitszorgsysteem?

c. Doet de archieforganisatie mee aan 
landelijke benchmarking?

Ja
a. De regionale archiefbewaarplaats van 

Leiden.
b. Kwaliteitszorgsysteem van BRAIN.
c. Voor de archieforganisatie gelden de 

Servicenormen Archieven 2010 van BRAIN 
en het Reglement Dienstverlening 2011 
van Erfgoed Leiden.

7.2 Archiefbewaarplaats
a. Is door het college als

archiefzorgdrager een eigen 
gemeentelijke, een

Ja
a. De buiten de gemeente bij besluit van het 

college aangewezen archiefbewaarplaats 
van Leiden.
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intergemeentelijke of een buiten de 
gemeente gelegen 
archiefbewaarplaats aangewezen 
waarvan is vastgesteld dat 
deze aan alle in de Archiefbesluit- 
en regeling genoemde eisen 
voldoen?

b. Gebruikt het college deze 
archiefbewaarplaats t.b.v. de te 
bewaren overgebrachte 
archiefbescheiden?

c. Zo ja, zijn de plannen betreffende 
bouw, verbouwing, inrichting of 
verandering van inrichting van de 
archiefbewaarplaats goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten op basis 
van art. 33 AW?

b. De gemeente gebruikt de 
archiefbewaarplaats voor haar permanent 
te bewaren archiefbescheiden.

c. De depots aan de Boisotkade 2a en 
Zaalbergweg 15 te Leiden voldoen aan de 
wettelijk gestelde eisen. De plannen 
betreffende de bouw en verbouwingen 
zijn/worden gemeld aan GS.

7.3 Archiefruimten
a. Beschikt de gemeente over een of 

meer archiefruimten waarvan is 
vastgesteld dat deze aan alle in de 
Archiefregeling en -besluit 
genoemde eisen voldoen?

b. Gebruikt het college deze 
archiefruimte(n) t.b.v. de te 
bewaren op termijn naar de 
archiefbewaarplaats over te 
brengen archiefbescheiden?

Deels
a. Gewijzigd beheer

Sinds de Werkorganisatie HLTsamen (1 
januari 2017) vallen de archiefruimten van 
Hillegom v.w.b. het onderhoud onder 
beheer van de Werkorganisatie HLTsamen.

Archiefruimte nr. 3.1.1 in Hillegom is op 5 
december 2018 getoetst aan de eisen in 
hoofdstukken 4, 5, 7 en 8 van de 
Archiefregeling en aan artikel 13 van het 
Archiefbesluit 1995. Het in mei 2016 
geïnstalleerde klimaatsysteem werkt naar 
behoren. De vele dozen op de topborden 
van de stellingen kunnen de luchtcirculatie 
verstoren. In de archiefruimte is schimmel 
op twee archiefdozen en een dossiermap 
aangetroffen. Waarschijnlijk ligt de oorzaak 
in het hergebruik van dozen en mappen. 
[De besmette dozen en map zijn direct

Vervang de besmette 
dozen en map [is 
uitgevoerd].

Laat de archiefruimte 
regelmatig 
schoonmaken. 
Verwijder alle dozen op 
de topborden van de 
stellingen.
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vervangen.]
Archiefruimte 3.1.1 voldoet aan de eisen; 
er zijn verbeterpunten.

Archiefruimte nr. 0.2.5 is op 5 december 
2018 gecontroleerd op veranderingen. De 
langdurig te bewaren archiefbescheiden 
(brondocumenten 110 jaar) en registers 
van de Burgerlijk Stand staan nog in de 
ruimte die niet voldoet aan de wettelijke 
eisen. Het klimaat in de ruimte is 
onderhevig aan weersinvloeden van 
buitenaf.
Beide archiefruimten zijn in 2017 en 2018 
4x per jaar schoongemaakt door een 
gespecialiseerd schoonmaakbedrijf, 

b. Archiefruimte 3.1.1 wordt gebruikt voor op 
termijn over te brengen en op termijn te 
vernietigen archiefbescheiden. 
Archiefruimte 0.2.5 is niet geschikt voor 
langdurig en/of permanent te bewaren 
archiefbescheiden.

- Monitor RV en T op 
regelmatige basis.

- Lees de datalogger 
regelmatig uit voor het 
verkrijgen van een 
historisch overzicht RV 
en T.

- Plaats een deurdranger 
op de kluisdeur of houdt 
de deur dicht bij 
aanwezigheid in de 
ruimte.

Actietermijnen van 
bovengenoemde acties in de 
lijst met acties opgenomen.

Plaats archiefbescheiden 
met een lange 
bewaartermijn en 
registers van de 
Burgerlijke Stand over 
naar archiefruimte 3.1.1. 
Breng Registers van de 
BS voor zover openbaar 
over naar de regionale 
archiefbewaarplaats. 
Verplaats
brondocumenten met 
een bewaartermijn (110 
jaar) en Registers van de 
BS over naar de 
archiefruimte.
Laat de ruimte
regelmatig
schoonmaken.
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7.4 E-depot
a. Beschikt de gemeente over een 

eigen gemeentelijk, een 
intergemeentelijk of een buiten de 
gemeente gelegen e-depot voor de 
bewaring van digitale 
archiefbescheiden dat aan de eisen 
op basis van de Archiefregeling 
voldoet?

b. Gebruikt het college dit e-depot 
t.b.v. de te bewaren 
archiefbescheiden

Deels
a. Betreft een buiten de gemeente geplaatste 

e-depot van Erfgoed Leiden. Na de start in 
2016 van het ontwikkelen van een e-depot 
is zowel technisch als functioneel ervaring 
opgedaan met de overbrenging en beheren 
van digitale archiefbestanden. In 2018 is 
succesvol een pilot i.s.m. Roxit, NHA en 
HLTsamen uitgevoerd voor de ketentest 
van creatie tot duurzame archivering van 
de ruimtelijke plannen van de gemeente 
Teylingen (in het e-depot van NHA). Op het 
moment van deze inspectie vinden 
gesprekken plaats met leveranciers van 
preserveringssoftware [11 januari 2019 
tekende Erfgoed Leiden en Preservica de 
overeenkomst voor de SaaS-voorziening].

b. In het voorjaar van 2019 zal Erfgoed 
Leiden elke aangesloten gemeente vragen 
om een archiefbestand te laten testen voor 
overbrenging naar het e-depot. In 
afwachting van de resultaten van de pilots 
kan de stap naar digitale overbrenging 
worden gezet.

Advies: Benader de adviseur digitale archieven 
voor adviezen en begeleiding bij de 
voorbereidingen van digitaal duurzaam 
archiveren.

8. Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden
Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?

8.1 Beschikbaarheid originelen en 
dubbelen

a. Zijn de in de archiefbewaarplaats 
berustende archiefbescheiden 
berustende archiefbescheiden voor

Ja
a. Stukken kunnen in de studiezaal van 

Erfgoed Leiden kosteloos geraadpleegd 
worden.
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een ieder kosteloos te raadplegen?
b. Kan een ieder al dan niet op eigen 

kosten afbeeldingen, afschriften en 
bewerkingen van de 
archiefbescheiden (laten) maken?

c. Heeft het college als 
archiefzorgdrager regels opgesteld 
over de genoemde kosten?

b. Tegen kosten kunnen kopieën of scans van 
archiefbescheiden worden gemaakt.

c. De Tarievenlijst van Erfgoed Leiden.

8.2 Beperking openbaarheid na 20
jaar
a. Heeft het college als 

archiefzorgdrager de eventuele 
beperking van de openbaarheid 
van bepaalde archiefbescheiden na 
overbrenging schriftelijk 
gemotiveerd op basis van artikel 
15 van de Archiefwet vastgelegd?

b. Heeft het college als 
archiefzorgdrager tevoren advies 
ingewonnen van de beheerder van 
de archiefbewaarplaats?

c. Heeft het college als 
archiefzorgdrager voldoende 
rekening gehouden met artikel 15a 
van de Archiefwet die de beperking 
van de openbaarheid van 
archiefbescheiden op het gebied 
van milieu-informatie inperkt?

d. Hebben het college als 
archiefzorgdrager en de beheerder 
van de archiefbewaarplaats het 
besluit tot de beperking aan de 
openbaarheid van bepaaide 
overgebrachte archiefbescheiden 
opgenomen in de verklaring van 
overbrenging?

Ja
a. In voorkomend geval is toestemming van 

de gemeentearchivaris nodig.
b. Een voorstel tot overbrenging van 

archiefbescheiden wordt vooraf besproken, 
evenals het beperken van de openbaarheid 
ban bepaalde archiefbescheiden.

c. N.v.t.
d. Indien van toepassing, zal in de akte van 

overbrenging vermeld staan dat bepaalde 
archiefbescheiden niet openbaar zijn.

Advies: Toekomstige overbrengingen moeten 
vergezeld gaan van een 
plaatsingslijst/inventaris in Excei-bestand 
volgens csv-opmaak om de import naar het in 
gebruik zijnde beheersysteem voor archieven 
bij Erfgoed Leiden te versnellen en te 
vereenvoudigen. In het bestand kunnen ook de 
n/et-openbare stukken genoteerd worden.
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8.3 Beperking openbaarheid na 75 
jaar
Heeft het college als archiefzorgdrager 
voor de archiefbescheiden die ouder 
zijn dan 75 jaar en die het toch niet 
openbaar wil maken een machtiging 
tot opschorting van openbaarmaking 
aangevraagd en ontvangen van 
Gedeputeerde Staten?

N.v.t.
Geen beperkingen voor archiefbescheiden 
ouder dan 75 jaar.

Op grond van artikel 17a, lid 2, Burgerlijk 
Wetboek zijn de registers inzake de Burgerlijke 
Stand openbaarheidstermijnen vastgesteld,
t.w.

Geboorten: na 100 jaar openbaar 
Huwelijken: na 75 jaar openbaar 
Overlijden: na 50 jaar openbaar

8.4 Afwijzing raadpleging of 
gebruik
a. Heeft de beheerder van de 

archiefbewaarplaats regels 
geformuleerd omtrent afwijzing 
van raadpleging of gebruik van de 
archiefbescheiden wegens de 
slechte materiële toestand ervan of 
de onveiligheid van de verzoeker?

b. Heeft de beheerder van de 
archiefbewaarplaats de afwijzing 
van een verzoek tot raadpleging of 
gebruik gemotiveerd?

Ja
a. Erfgoed Leiden beschikt over een 

Reglement Dienstverlening. In artikel 28 
van het Reglement Dienstverlening zijn 
regels geformuleerd omtrent een afwijzing 
van raadpleging of gebruik van 
archiefbescheiden.

Advies: Laat tijdens inventarisaties van 
anaioge archieven door de gemeente of door 
een externe partij een registratie van 
beschadigde stukken bijhouden.

b. Een afwijzing van een verzoek tot 
raadpleging of gebruik zal steeds 
gemotiveerd worden weergegeven.
In een digitale archiefinventaris staat bij 
het betreffende inventarisnummer dat het 
stuk of de stukken niet is/zijn te 
raadplegen vanwege privacy reden of de 
materiële toestand.

8.5 Uitleningen aan 
overheidsorgaan en deskundige 
instelling
a. Voldoet de beheerder van de

CC» Ja
a. Uitlening van dossiers aan de gemeente 

komt weinig voor. In 2017 betrof het 2x en 
in 2018 lx. De uitlening wordt vastgelegd
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archiefbewaarplaats aan zijn 
wettelijke verplichting om de 
overgebrachte archiefbescheiden 
voor bepaalde tijd uit te lenen aan 
het archiefvormende 
overheidsorgaan? Is dit wel/niet 
voorgevallen?

b. Heeft de beheerder van de 
archiefbewaarplaats Inhoudelijke 
en financiële voorwaarden 
geformuleerd waaraan de uitlening 
van archiefbescheiden aan 
deskundige externe instellingen is 
verbonden?

in een verklaring van uitlening. De periode 
om het dossier/of de dossiers te lenen is 
max. 1 maand.

b. In artikel 40 van het Reglement 
Dienstverlening 2011 wordt voor de 
uitlening van archiefbescheiden verwezen 
naar de Voorwaarden van bruiklening ten 
behoeve van tentoonstellingen.

8.6 Regulering fysiek bezoek en
gebruik
a. Is er een reglement voor het 

fysieke bezoek en gebruik van de 
publieksruimte bij de 
archiefbewaarplaats?

b. Zo ja, maakt de archieforganisatie 
daarbij gebruik van een 
kwaliteitshandvest?

c. Zo ja, werkt de archieforganisatie 
mee aan de monitor 
dienstverlening?

Ja
a.

b.

c.

Voor het fysieke bezoek en gebruik van de 
openbare ruimten bij de 
archiefbewaarplaats zijn huisregels gesteld 
in het Reglement Dienstverlening 2011. 
Erfgoed Leiden ondersteunt de 
Servicenormen Archieven BRAIN.
Erfgoed Leiden werkt mee aan de 
kwaliteitsmonitor van BRAIN.

8.7 Regulering digitaal bezoek en 
gebruik
Beschikt de archieforganisatie over 
een digitale frontoffice met ten minste 
een toegang tot de collectie 
(registratie) en het bezoek- en 
gebruiksreglement?

Ja
Erfgoed Leiden beschikt over een digitale 
frontoffice. Informatie over Erfgoed Leiden is 
Online beschikbaar via de website: 
www.erfQoedleiden.nl
waarop ook het Reglement Dienstverlening is 
te raadplegen.
Archiefbescheiden kunnen via online 
inventarissen gereserveerd worden voor 
raadpleging in de studiezaal of gebruik maken 
van de scanning on demand service.
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9. Rampen, calamiteiten en veiligheid
Hoofdvraag: Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere 
omstandigheden?

9.1 Onderdeel gemeentelijk 
rampenplan
Beschikt de gemeente/regio over een 
risicoprofiel, beleids- en crisisplan 
waarin ten minste procedures met 
betrekking tot de verplaatsing of 
veiligstelling van objecten met een 
cultuurhistorische waarde zoals (te 
bewaren) archiefbescheiden zijn 
opgenomen?

y» Deels
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
beschikt over een risicoprofiel, beleidsplan en 
Regionaal Crisisplan. De gemeente maakt 
onderdeel uit van de VRHM.

In geen van bovengenoemde plannen is een 
procedure opgenomen m.b.t. verplaatsing of 
veiligstelling van archiefbescheiden. Ook in de 
Wet veiligheidsregio's wordt hier niets over 
gemeld.

De VRHM/Brandweer is wel bekend met de 
inhoud van de depots van Erfgoed Leiden.

De coördinator Collectie Hulpverlening van 
Erfgoed Leiden zal aandacht vragen voor het 
opnemen van procedures m.b.t. het 
verplaatsen of veiligstellen van objecten met 
een cultuurhistorische waarde.

In een Calamiteitenplan voor archiefruimten 
kan de gemeente een veiligheidsplan opnemen 
voor het veiligstellen van archiefbescheiden. 
Zie deelvraag 9.2

9.2 Plan veiligheid, calamiteiten 
en ontruiming
a Heeft de gemeente een 

veiligheidsplan voor de 
archiefruimten en 
archiefbewaarplaats met een 
calamiteitenplan en 
ontruimingsplan?

Deels
a. Het Calamiteitenplan Archiefruimten en 

Archiefbewaarplaats HLTsamen verkeert 
nog in een conceptfase. Door wijzigingen in 
2017-2018 moet het concept worden 
aangepast. Zo staat de inmiddels 
opgeheven archiefruimte van Sassenheim 
genoteerd. Een Onderhouds- of Beheerplan

- Actualiseer het concept 
Calamiteitenplan 
Archiefruimten en 
Archiefbewaarplaats 
HLTsamen.

- Stel een Onderhouds- of 
Beheerplan incl.
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voor alle ruimten ontbreekt.
Het beheer van de archiefruimte op afstand 
brengt met zich mee dat in geval van 
calamiteiten en schommelingen in het 
binnenklimaat (RV en T) niet tijdig kan 
worden ingegrepen.

schoonmaakplan voor 
alle ruimten op.

b. Heeft de gemeente daarin een 
verzamelplaats aangewezen voor 
te ontruimen archiefbescheiden 
o.b.v. prioriteiten in het 
collectieplan?
(zie ook 9.1)

Deels
b. Een verzamelplaats voor het ontruimen van 

de archiefbescheiden is door de 
Werkorganisatie HLTsamen nog niet 
aangewezen. Ingeval van ernstige 
calamiteiten kan VanWaarde 
Documentenwacht worden gebeld.

Wijs een verzamelplaats aan 
voor te ontruimen 
archiefbescheiden o.b.v. 
prioriteiten in geval van 
calamiteiten.

9.3 Regionaal en landelijk 
veiligheidsnetwerk
a. Stelt de gemeente de

archieforganisatie in staat mee te 
doen aan een regionaal 
veiligheidsnetwerk voor 
erfgoedinstellingen?

-O Ja
a. Erfgoed Leiden doet mee aan het regionaal 

veiligheidsnetwerk voor 
erfgoedinstellingen.

b. Stelt de gemeente de
archiefbewaarplaats in staat mee te 
doen aan incidenten-registratie 
richting het landelijke veiligheids
netwerk?

Ja
b. Erfgoed Leden doet mee aan

incidentenregistratie van het landelijk 
veiligheidsnetwerk. Zij registreert 
incidenten in DICE (Database Incidenten 
Cultureel Erfgoed) en beschikt over een 
CHV-plan (Collectie Hulpverleningsplan) en 
CHV-coördinatoren. Met het CHV-plan 
wordt minimaal één keer per jaar 
geoefend.
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10. Middelen en mensen
Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, 
hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?

10.1 Middelen
Hoeveel middelen stelt het college als 
archiefzorgdrager na goedkeuring 
door de raad ter beschikking om de 
kosten te dekken die zijn verbonden 
aan de uitoefening van de zorg voor 
c.q. het beheer van de 
archiefbescheiden van de 
gemeentelijke organen en het toezicht 
daarop?

GO Ja
De gemeente Hillegom stelt aan de GR 
Werkorganisatie HLTsamen voldoende 
middelen ter beschikking t.b.v. de zorg voor en 
het beheer van de gemeentelijke 
archiefbescheiden en het toezicht daarop. De 
Werkorganisatie HLTsamen kent geen 
budgetten uitgesplitst naar vakgebied.

10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. 
beheer
Hoeveel mensen (fte's) stelt het 
college als archiefzorgdrager na 
goedkeuring door de raad ter 
beschikking om de kosten te dekken 
die zijn verbonden aan de uitoefening 
van de zorg voor c.q. het beheer van 
de archiefbescheiden van de 
gemeentelijke organen resp. voor en 
na overbrenging van de 
archiefbescheiden naar de 
archiefbewaarplaats?

Deels

Taakveld Informatiebeheer 
Bij team IBB taakveld Informatiebeheer is de 
formatieve ruimte 13,52 fte. Daarvan is 
momenteel 11,36 ingevuld. Bovenop de 
formatie is er een werkplek van een 
medewerker die ook hand- en spandiensten 
vervult voor organisatieonderdelen en 
Informatiebeheer.

Door afwezigheid van een teammanager en 
enkele medewerkers was Informatiebeheer in 
2017/2018 langdurig onderbezet en zijn 
actiepunten verschoven, zoals:
- opzetten kwaliteitssysteem
- bijhouden overzicht 

informatiebestanden
- voortzetten vervangingsproces
- oppakken klantgesprekken
- werken aan analoge en digitale 

archivering

23



- wegwerken achterstanden i.k.v. Berg in het 
midden.

Gelet op het flinke aantal actiepunten uit te 
voeren in 2019 moet aan de personele 
bezetting bij Informatiebeheer extra aandacht 
worden besteed.

Erfgoed Leiden en Omstreken 
Erfgoed Leiden beschikt over een: 

gemeentearchivaris 32 uur 
adjunct archivaris 36 uur 
archiefinspecteur 36 uur 
archiefinspecteur 21,6 uur 
adviseur digitale archieven 30 uur 

In deze opsomming zijn de 
studiezaalmedewerkers, de 
behoudsmedewerkers/studiezaal-assistenten, 
papier- en boekrestaurator, boekbinder, 
fotograaf/scanner en andere medewerkers die 
een bijdrage leveren voor het bewaren, beheer 
en beschikbaar stellen van de 
archiefbescheiden van de gemeente niet 
meegeteld.

In verslag Werkorganisatie
HLTsamen opgenomen: 
Invullen vacatureruimte en 
overwegen om tijdelijk 
capaciteit in te zetten om de 
achterstanden tijdig te 
kunnen wegwerken.
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1. Verantwoording

De archiefruimte van de gemeente Hillegom is getoetst aan de artikelen 27-46, 
57 en 59 van de Archiefregeling (Archiefregeling, Staatscourant 2010 nr. 70, 6 
januari 2010 en wijziging Staatscourant nr. 17969, 17 november 2010).

Voor de inspectie van de archiefruimte is gebruik gemaakt van een voorbeeld van 
de landelijke checklist voor archiefruimten. Voor de meting van het binnenklimaat 
(relatieve luchtvochtigheid en temperatuur) en schimmelcontrole is gebruik 
gemaakt van formulieren van Erfgoed Leiden en Omstreken (Erfgoed Leiden).

De toetsing is uitgevoerd door mevrouw M.M. Louwerse-Zimmerman, 
archiefinspecteur van Erfgoed Leiden, in opdracht van mevrouw drs. A.H. IMetiv, 
gemeentearchivaris van Hillegom.

Het verslag van de toetsing op 28 december 2016 is basis geweest voor deze 
toetsing, de bevindingen zijn in de checklist in blauw gemarkeerd. Dit verslag kan 
worden beschouwd als een nacontrole.

2. Overzicht gegevens

Datum inspectie:
Betreft:
Locatie:
Verdieping:
Archiefvormer:
Beheerder archiefruimte: 
Contactpersoon:

Datum laatste inspectie:

5 december 2018
Archiefruimte gemeente Hillegom
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
3e etage/ruimte 3.1.1
Gemeente Hillegom
werkorganisatie HLTsamen
mw. H. Witkamp, consulent gegevens en
informatie Team IBB
28 december 2016
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3. Inspectieverslag archiefruimte nr. 3.1.1

Archiefregeling. hoofdstukken 4, 5, 7 en 8

Hoofdstuk 4. Algemene voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen
§ 1. Algemeen

Artikel 27. Algemene buitentoepassing- 
stelling
Aan een in deze regeling opgenomen 
voorschrift dat moet worden toegepast 
om te voldoen aan een met betrekking tot 
een archiefruimte of archiefbewaarplaats 
gestelde eis, behoeft niet te worden 
voldaan, voor zover anders dan door 
toepassing van dat voorschrift de 
archiefruimte of archiefbewaarplaats ten 
minste dezelfde mate van veiligheid, 
bescherming tegen water, 
klimaatbeheersing en milieuhygiëne 
biedt, als is beoogd met het betrokken 
voorschrift.

27. N.v.t.
05-12-2018 geen wijziging

§ 2. Voorschriften in verband met de veiligheid

Artikel 28. Situering 
Het gebouw waarin een archiefruimte of 
archiefbewaarplaats is of wordt 
gesitueerd, is door zijn locatie, aard en 
bouwwijze zo goed mogelijk gevrijwaard 
van risico's van:
a. brand;
b. overstroming; en
c. vochtindringing door opkomend 
grond-, regen- of rioolwater, alsmede van 
elke overige vorm van wateroverlast.

28. De archiefruimte is gesitueerd op de 
derde etage van het gemeentehuis. Jaar van 
oplevering en ingebruikname: 1984 De 
archiefruimte grenst aan drie buitenmuren en 
de binnenmuur aan het magazijn van de 
bodes. Boven de archiefruimte bevindt zich 
een plat dak.
28.a Voldoet. :5-'2-2;’8 geen wijziging 
28.b Voldoet. 2i:-’2 22i3 geen wijziging
28.c Voldoet. Voor zover bekend is er geen 
sprake van wateroverlast geweest.05-i 2-
2018 geen wijziging

Artikel 29. Normen voor ondergronds 
bouwen
Bij ondergronds bouwen van een archief
ruimte of een archiefbewaarplaats heeft 
de waterindringing in het bouwmateriaal 
een waarde die onschadelijk is voor de

29. N.v.t.
05-12-2018 geen wijziging.
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bewaring van archiefbescheiden, gemeten 
volgens:
a. ISO-DIS 7031:1983 of NPR 2877:1991 
voor beton;
b. NEN 2778:1991 voor andere bouw
materialen.

Artikel 30. Brandveiligheid
1. Archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen zijn voorzien van 
deugdelijke en, mede gelet op de aard, 
oppervlakte en Lnhoud van de 
archiefruimte onderscheidenlijk archief
bewaarplaats, doelmatige middelen of 
voorzieningen voor het doven en 
vertragen van brand, waaronder in ieder 
geval voldoende en zichtbaar 
gemarkeerde draagbare blustoestellen. 
Poeder- of schuimblussers zijn niet 
toegestaan.
2. Voor zover toegepast, zijn sprinkler
installaties volautomatisch werkend en 
uitgevoerd met sprinklerkoppen die zich 
aan het plafond en in de stellingen of in 
de rekken bevinden. Open 
sprinklerkoppen zijn niet toegestaan.
3. De middelen en voorzieningen voor het 
doven en vertragen van brand, bedoeld in 
eerste en tweede lid, zijn geschikt om de 
schadelijke gevolgen daarvan voor de 
aanwezige archiefbescheiden te beperken.
4. De bijdrage tot de brandvoortplanting 
van in- en uitwendige 
scheidingsconstructies voldoet ten minste 
aan klasse 2 volgens NEN 6065:1991.
5. Ventilatie- of
luchtbehandelingskanalen zijn voorzien 
van brandkleppen die voldoen aan NEN- 
EN 1366-1:1999 en NEN-EN 1366-2:1999.
6. Archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen zijn voorzien van 
rookmelders en een brandmeldinstallatie 
met een automatische doormelding naar 
de brandweer. De brandmeldinstallatie 
wordt beheerd overeenkomstig NEN

30.1 Voldoet. De archiefruimte is voorzien 
van twee (draagbare) C02 blustoestellen. 
Laatste controle: april 2016.
05-12-2018 laatste controle nov 2018

30.2 N.v.t.
G5-12-2018 geen wijziging

30.3 Voldoet.
05-12-2018 geen wijziging

30.4 Voldoet.
05-12-2018 geen wijziging

30.5 Voldoet. In april 2016 is in de 
archiefruimte voor het eerst een 
klimaatsysteem geïnstalleerd. Het 
luchtbehandelingskanaal is voorzien van 
brandkleppen die aan de eisen voldoen.
Co '2-2Gt8 gee^ wnzig'ng
30.6 Voldoet. Verspreid over de 
archiefruimte zijn vier rookmelders tegen het 
plafond geplaatst. Deze zijn aangesloten op 
het gebouwbeheersysteem en 
doorgeschakeld naar de alarmcentrale van 
de brandweer. C5-12-201B geen wijziging
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2654-1:2002, deel 1.
7. In een archiefruimte of 
archiefbewaarplaats bevinden zich geen 
materialen en apparaten die brandgevaar 
kunnen veroorzaken.

30.7 Voldoet.
)5-12-2ül3 geen wijziging

Artikel 31. Rookverbod 
In archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen geldt een 
rookverbod.

31. Voldoet. In het hele gebouw geldt een 
rookverbod.
05-12-2018 geen wijziging

Artikel 32. Watermelders
Watermelders, voorzien van een door- 
melding via het gebouwbeheerssysteem, 
het beveiligingssysteem of het 
installatiebeheerssysteem, zijn aanwezig 
in archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen
a. die zich deels of geheel beneden het 
maaiveld bevinden;
b. die zijn voorzien van een sprinkler
installatie; of
c. waarin zich een of meer 
brandslanghaspels bevinden.

32.a N.v.t. 05-12-2018 geen wijziging. 

32.b N.v.t. 05-12-2018 geen wijziging

32.c N.v.t. 05-12-2018 geen wijziging

Artikel 33. Kabels, leidingen en kanalen
1. Kabels, leidingen of kanalen zijn slechts 
toegestaan
a. als opbouw; en
b. voor noodzakelijke voorzieningen in 
de archiefruimte of archiefbewaarplaats 
zelf.
2. Voor zover een noodzakelijke 
voorziening zich in een compartiment 
bevindt, worden de daarvoor benodigde 
kabels, leidingen of kanalen niet door het 
overige gedeelte van de archiefruimte of 
archiefbewaarplaats gevoerd.

33.1a Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging 
33.1b Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

33.2 Voldoet. De kabels en leidingen zijn 
aangebracht voor verlichting, rookmelders en 
(textiele) luchtkanalen van het 
klimaatbeheersysteem. Waterleidingen zijn er 
voor de drie radiatoren.
05-12-2018 de rad'atoren worden met 
gebruikt, staan permanent op met bevriezen .

Artikel 34. Deuren
Deuren in een archiefruimte of een 
archiefbewaarplaats zijn zelfsluitend en 
draaien, voor zover draaiend uitgevoerd, 
naar buiten toe open.

34. Voldoet deels. De deur gaat naar buiten 
toe open maar is niet zelfsluitend. De deur 
staat op een kier bij aanwezigheid van 
personen in de archiefruimte. 05-12-2018
geen wijziging een deurdranger ontbreekt
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Artikel 35. Maatregelen tegen 
ongeautoriseerde toegang 
De zorgdrager neemt doeltreffende maat
regelen tegen ongeautoriseerde toegang 
tot de archiefruimte of de 
archiefbewaarplaats.

35. Voldoet. De deur is voorzien van een 
codetableau (codeslot) en staat standaard op 
slot. De toegang is voorbehouden aan drie 
geautoriseerde medewerkers DIV en de 
bode. jr; "2 J' DiV is nu
medewerker gegevens en informatie team 
IBB En ingeval van controle ook toegankelijk 
VOO" Brandweer en Gebouwenbeheer

§ 3. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat

Artikel 36. Algemene milieu- en 
klimaatvoorschriften
1. In een archiefruimte of 
archiefbewaarplaats bevinden zich geen 
materialen, apparaten of stoffen die:
a. de temperatuur en de luchtvochtigheid 
nadelig kunnen beïnvloeden;
b. verontreiniging kunnen verspreiden;
c. insecten of micro-organismen kunnen 
aantrekken; of
d. archiefbescheiden op een andere wijze 
kunnen beschadigen of de degradatie 
ervan bevorderen.
2. Niet toegestaan zijn bouw- en afwerk- 
materialen waaruit schadelijke gassen 
kunnen vrijkomen of die op andere wijze 
schade aan de archiefbescheiden kunnen 
veroorzaken of waarvan een redelijk 
vermoeden bestaat dat zij in de toekomst 
schade kunnen veroorzaken.

36. In de archiefruimte staan een 
grootformaat luchtfoto geplakt op MDF-platen 
en een voorraad archiefdozen.
25-'2-2018 geen wijziging

36.1a Voldoet.
.'.5’'2-2G"8 geen wijziging

36.1b Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging 
36.1c Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

36.ld Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

36.2 Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

Artikel 37. Afwerking vloeren, wanden 
en plafonds
Vloeren, wanden en plafonds Ln een 
archiefruimte of een archiefbewaarplaats 
worden glad, vlak en stofvrij afgewerkt.

37. Voldoet. Op de vloer ligt linoleum. De 
muren en het plafond zijn glad afgewerkt.
05-12-2018 geen wijziging

Artikel 38. Vervallen
Artikel 39. Klimaatapparatuur
1. Klimaatapparatuur in een
archiefruimte of een archiefbewaarplaats
is zodanig uitgevoerd dat:
a. via de kanalen ervan geen water, stof,
vuil of ongedierte kunnen doordringen;
en

39. In mei 2016 is speciaal voor de 
archiefruimte een klimaatbeheerssysteem 
geïnstalleerd. 05-12-2018 klimaatsysteem
werk; -raar behoren.

39.1a Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging
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b. geen onderlinge besmetting van 
compartimenten kan ontstaan met 
schimmels of andere micro-organismen.
2. De deugdelijke werking van alle in een 
archiefruimte of archiefbewaarplaats 
aanwezige meetapparatuur voor relatieve 
luchtvochtigheid en temperatuur wordt 
regelmatig gecontroleerd.

39.1b Voldoet 05-12-2018 geen wijziging.

39.2 Voldoet. Voor de bediening van het 
klimaatsysteem is in de archiefruimte een 
mechanische schakelaar voor de 
luchtvochtigheid en een digitale schakelaar 
voor de temperatuur tegen de wand 
aangebracht. RV en T worden lx per 
kwartaal uitgelezen. Dooreen storing 
ontbreken de gegevens over 6 mei t/m 30 juni 
2016. Vanaf 1 juli t/m 31 december 2016 zijn 
kwartaaloverzichten van RV en T 
beschikbaar.
.15 '2-21''— .: ;"t or^tvangen van
ge'^^ aae ce- •' . e " Nadere informatie 
opgevraagd

Artikel 40. Plaatsing archiefstellingen 
Archiefstellingen in een archiefruimte of 
een archiefbewaarplaats worden zodanig 
geplaatst van
a. elkaar, van wanden en plafonds 
alsmede van de overige inrichting, dat 
steeds voldoende luchtcirculatie mogelijk 
is ter voorkoming van schimmels of 
andere micro-organismen;
b. verlichtingselementen, dat geen voor 
de archiefbescheiden schadelijke warmte
ontwikkeling kan plaatsvinden; of
c. doorvoeringen door scheidings
constructies, dat eventuele branddoorslag 
geen direct gevaar voor de 
archiefbescheiden oplevert.

In de archiefruimte staan 6 (3x2) vaste 
stellingen met 12 kasten waarin 7 legplanken 
per kast. De ruimte biedt ruimte aan 504 m^ 
archiefbescheiden.

40.a Voldoet. De vaste kasten staan op 
voldoende afstand van de buitenmuur (eis 20 
cm). De afstand tussen de stellingen en de 
binnenmuren is voldoende (eis 10 cm) 
evenals tussen de topborden en het plafond 
(eis 30 cm). j

40.b Voldoet. M.u.v. vier topborden, staan op 
alle topborden van de stellingen 
archiefdozen. Er resteert ca. 50 m^ 
plankruimte. 05-12-2018 de ruimte is nog 
steeds vol ook op de topborden Restant 
vrije plankruimte ca 32 m ,
40.c Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

Artikel 41. Kasten voor magnetische 
gegevensdragers
Magnetische gegevensdragers voor 
archiefbescheiden worden bewaard in 
een gesloten constructie die tegengaat dat 
voor de archiefbescheiden schadelijke 
elektromagnetische straling deze 
constructie kan binnendringen.

41. Voldoet. Magnetische gegevensdragers 
worden niet in de archiefruimte bewaard.
05-12-2018 geen wijziging

Hoofdstuk 5. Bijzondere voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefruimten
§ 1. Voorschriften in verband met de veiligheid

Artikel 42. Maximale vloerbelasting
De vloerbelasting van een archiefruimte 42. Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging.
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is berekend op het maximale gewicht van 
de daarop staande inrichting inclusief 
archiefbescheiden.

Artikel 43. Brandveiligheid
1. De in- en uitwendige scheidings
constructies van een archiefruimte 
hebben een brandwerendheid van ten 
minste 60 minuten volgens NEN 
6069:2005, dan wel, voor zover gelet op 
de aard van de scheidingsconstructie van 
toepassing, NEN 6071:2001, NEN 
6072:1991 of NEN 6073:1991.
2. De bijdrage tot de brandvoortplanting 
van de inrichting voldoet aan klasse 2 
volgens NEN 6065:1991.
3. In of in de nabijheid van een 
archiefruimte zijn brandslanghaspels 
aanwezig. Indien de haspels zich in de 
archiefruimte bevinden, zijn deze 
toegepast met droge blusleidingen 
waarvan de aansluiting zich buiten de 
archiefruimte bevindt.

43.1 Voldoet. De gemeente beschikt over 
een gebruiksvergunning voor het gebouw. De 
archiefruimte wordt jaarlijks door de 
brandweer gecontroleerd. 05-12-2018 geen
/. 'jZiging

43.2 Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

43.3 Voldoet. In de archiefruimte hangen 2 
C02 blussers. In de aangrenzende hal een 
schuimblusser. In de hal verderop 
(trappenhal) hangt een brandslanghaspel met 
een uitworp van 20m. 05-12-2018 de 
;:nuimblusser en een brandslanghaspel 
! ,j tworp 20 m; hangen op de 2® etage i p v 
de 3'^ etage

§ 2. Voorschriften voor een gunstig milieu en klimaat

Artikel 44. Luchtkwaliteit 
De luchtinhoud van een archiefruimte 
wordt ten hoogste eenmaal per etmaal 
ververst.

44. Voldoet. 05-12-2018 geen wijziging

Artikel 45. Meetinstrumenten klimaat
Een archiefruimte is voorzien van een 
goedwerkende thermometer en 
hygrometer. Haarhygrometers zijn niet 
toegestaan.

45. Voldoet. De archiefruimte is in 2015 
voorzien van een digitale thermohygrometer 
(KlimaLogg Pro Thermometer hygrometer 
logger). 05-12-2018 geen wijziging

Artikel 45a. Relatieve luchtvochtigheid 
en temperatuur van archiefruimten
De relatieve luchtvochtigheid van 
archiefruimten heeft een zo constant 
mogelijke waarde van 50% R.V. +/-10%. 
De temperatuur varieert tussen de 16°C 
en 20°C. Een overschrijding tot 25°C 
gedurende ten hoogste 10 etmalen per

45.a Voldoet deels. Op verschillende 
plaatsen in de archiefruimte zijn metingen 
gedaan met de handthermohygrometer van 
ELO.

Meting op 28-12-2016
Hoogste RV: 52,6% Hoogste T; 16,7°C
Laagste RV: 49,9% Laagstel: 16,5°C

10
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jaar is toegestaan.
Toelichting PAI Noord-Holland: met 50% 
R.V. +/-10% wordt een relatieve 
luchtvochtigheid bedoeld van 40% tot 
60%.

Zie metingsverslag ELO (bijlage 1.1).

Meting 05-12^2018
Hoogste RV 56,6% Hoogste T 15,5^C 
Laagste RV 54 3 "i Laagste T 15 7 'C

De meetapparatuur van de gemeente geeft 
op het moment van deze inspectie de 
volgende waarden aan: RV 54% en T 15,7°C. 
De radiator langs stelling 1 staat aan.
C5-12-2018 Ra : s*33n ingesteld op
‘(niet bevriezen)
Gemeten waarden op meetapparatuur van
gemee'^te RV 53% en T 17 3 'C

§ 3. Overige voorschriften

Artikel 46. Inbraakpreventie
1. Toegangsdeuren in een archiefruimte 
en hang- en sluitwerk daarop voldoen 
aan klasse 3 volgens NEN 
5088:1994/C2:1996 nl.
2. Externe scheidingsconstructie en gevel
elementen voldoen aan weerstandsklasse 
4 of hoger volgens NEN 5096:2007 
+Cl:2007nl.

46.1 Voldoet. Het sleutelslot is in 2015 
vervangen door een codeslot. Het gebouw 
wordt na werktijd beveiligd door een extern 
beveiligingsbedrijf. C5-12-2018 geer, 
w'jziging
46.2 Voldoet. C5-12-2018 geen wijziging

Hoofdstuk 7. Ontheffingen

Artikel 57. Ontheffing voorschriften 
archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen
1. Op daartoe strekkend verzoek kan in 
een bijzonder geval ontheffing worden 
verleend van een of meerdere 
voorschriften in de hoofdstukken 4, 5 en 6 
van deze regeling door:
a. de minister, voor wat betreft archief
ruimten bestemd of aangewezen voor de 
bewaring van archiefbescheiden, bedoeld 
in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 
41, eerste lid van de Archiefwet 1995, 
alsmede voor wat betreft de 
rijksarchiefbewaarplaatsen;
b. gedeputeerde staten, voor wat betreft 
andere archiefruimten of archiefbewaar
plaatsen.
2. Aan de ontheffing, bedoeld in het 
eerste lid, kunnen voorschriften worden

57.1 N.v.t.
05-12-2018 geen wijziging

57.2 N.v.t.
05-12-2018 geen wijziging
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verbonden.

Hoofdstuk 8. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 59. Overgangsrecht 
hoofdstukken 4, 5, 6 en 7
1. Artikel 33, eerste lid, aanhef en 
onderdeel a, en tweede lid, is niet van 
toepassing op archiefruimten die zijn 
gebouwd voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze regeling.
2. De voor de inwerkingtreding van deze 
regeling op grond van de artikelen 43 en 
44 van de Regeling bouw en inrichting 
archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, 
zoals die luidde voor inwerkingtreding 
van deze regeling, verleende ontheffingen 
blijven van kracht en gelden als 
ontheffingen als bedoeld in artikel 57.

59.1 N.v.t.
05-12-2018 geen wijziging

59.2 N.v.t.
05-12-2018 geen wijziging
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4. Bevindingen, conclusies en verbeterpunten
4.1 Inleiding

In het kader van een inspectieonderzoek over 2017-2018 naar de uitvoering van 
het archief- en informatiebeheer door de werkorganisatie HLTsamen is ook 
aandacht besteed aan de toestand van de archiefruimten in het gemeentehuis 
van Hillegom. De inspectie is in opdracht van de gemeentearchivaris van Hillegom 
uitgevoerd door de archiefinspecteur van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Het inspectieverslag van 28 december 2016 was tevens bedoeld om te bepalen 
welke maatregelen er op korte en lange termijn door de werkorganisatie HLT- 
Samen genomen moesten worden om te kunnen voldoen aan de wettelijk 
gestelde eisen voor de bouw en inrichting van archiefruimten. Het 
inspectieonderzoek van 5 december 2018 betreft een nacontrole. Tevens is aan 
de hand van de verbeterpuntenlijst uit het verslag van 2016 gecontroleerd welke 
knelpunten zijn weggewerkt.

4.2 Aangetroffen situatie

4.2.1 Archiefruimte nr. 3.1.1

4.2.1.1 Bouw en inrichting
De bouw en inrichting van de archiefruimte is niet gewijzigd. Zij biedt ruimte voor 
ca. 504 m^ archiefbescheiden. De deur is niet zelfsluitend. Het in mei 2016 
geïnstalleerde klimaatsysteem werkt naar behoren. Bij tussentijdse 
schommelingen van het binnenklimaat kan het klimaatsysteem door de beheerder 
worden bijgesteld.

De ruimte is evenals in 2016 overvol. Door ruimtegebrek en als gevolg van 
overplaatsen van dossiers uit de paternosterkasten naar deze archiefruimte, 
staan archiefdozen nog steeds op de topborden. Op dit moment (5 december 
2018) resteert ca. 32 m^ vrije plankruimte. De kast met het fotoarchief staat nog 
in het voormalige kantoor van de DIV. Er is achterstand in de overbrenging van 
de bouwvergunningen ca. 1897-1990, en de Begraafplaatsadministratie, ca. 
1900-heden, naar de archiefbewaarplaats van Leiden.

4.2.1.2 Bestemming en inhoud 
Bestemming
De archiefruimte is bestemd voor het bewaren van de semi-statische 
archiefbescheiden van de gemeente Hillegom t/m 2016. Vanaf 1 januari 2017 
worden door de werkorganisatie HLTsamen gevormde (zaak)dossiers fysiek, 
indien van toepassing, in het gemeentehuis van Lisse bewaard.

Indeling archiefbescheiden
Fysieke archiefbescheiden in archiefruimte 3.1.1 zijn gescheiden in te bewaren en 
op termijn naar de archiefbewaarplaats van Leiden over te brengen 
archiefbescheiden, t.w.

- Bouwvergunningen ca. 1897-1990 en 1991-sep 2010
- Bestuursarchief 1991-2016 (2030)

en te vernietigen archiefbescheiden met vernietigingsjaren 2018 t/m 2059.

Archief Griffie Hilleoom
Het archief van de Griffie van Hillegom vormt geen afzonderlijk deel van de 
archieven in ruimte 3.1.1. Dit houdt in dat archiefbescheiden van de Griffie niet
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zijn gescheiden van het archief van het college, ondanks de Wet dualisering 
gemeentebestuur (inwerkingtreding 7 maart 2002).

Beoraafplaatsadministratie
In de archiefruimte bevindt zich ook de Begraafplaatsadministratie van de 
Algemene Begraafplaats Hillegom. De gemeente was tot de ambtelijke 
samenwerking beheerder van de begraafplaats en hield de administratie ervan 
analoog (op papier) bij. Het beheer is per 1 januari 2017 overgegaan naar de 
werkorganisatie HLTsamen.

4.2.1.3 Datalogger
De door de datalogger gemeten waarden zijn digitaal beschikbaar en moeten 
worden ingelezen in Excel. Echter, het lukt soms niet om de gegevens goed uit te 
lezen. Om die reden is voor dit inspectieonderzoek uitsluitend een gemiddelde 
meting over het hele jaar 2018 opgegeven, t.w.

Ruimte 3.1.1 Bestuursarchief
Gemiddelde temperatuur 14°C 

Gemiddelde vochtigheidsgraad 55%

Volgens verkregen informatie is de temperatuur in deze archiefruimte constant. 
De gemiddelde temperatuur over 2018 is te laag. Een lage temperatuur kan ook 
vertragend werken voor verouderingsprocessen van de archiefstukken. Wijzigen 
van de instelling van de temperatuur kan gevolgen hebben voor RV.

Tijdens deze inspectie is RV en T met behulp van de handmeter van Erfgoed 
Leiden op diverse plaatsen in archiefruimte 3.1.1 gemeten. De meter geeft de 
volgende waarden aan:

Meting archiefruimte 3.1.1 05-12-2018
Hoogste RV: 56,6% Hoogste T: 16,5°C 
Laagste RV: 54,8% Laagste T: 15,7°C

Zie verder metingsrapport door Erfgoed Leiden (bijlage 1.1).

4.2.1.4 Schimmeltesten
Op 5 december 2018 zijn steekproefsgewijs zes schimmeltesten afgenomen op 
archiefbescheiden en archiefmateriaal. Bij twee van de zes testen is na twee 
dagen zeer actieve schimmel op twee archiefdozen aangetroffen en bij een derde 
doos na vijf dagen actieve schimmel. De besmette dozen en dossiermap zijn na 
bekend geven onmiddellijk vervangen door nieuw archiefmateriaal. Het is 
mogelijk dat één van de dozen een hergebruikte doos is evenals de dossiermap. 
Zie verder schimmeltestrapport bijlage 1.2.

In de archiefruimte zijn ongediertevalletjes geplaatst die regelmatig (6x per jaar 
door Rentokil) gecontroleerd worden. In twee valletjes zijn tijdens dit 
inspectieonderzoek zilvervisjes aangetroffen. De archiefruimte is in 2018 
regelmatig schoongemaakt door een professioneel schoonmaakbedrijf.

4.2.2 Archiefruimte nr. 0.2.5

4.2.2.1 Bouw en inrichting
Tijdens het inspectieonderzoek van 5 december 2018 is eveneens een bezoek 
gebracht aan de archiefruimte van Burgerzaken. Aan de bouw en inrichting is 
sinds de inspectie van december 2016 niets gewijzigd. De ruimte voldoet niet aan
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de wettelijk gestelde eisen van de bouw en inrichting van archiefruimten 
(Archiefregeling). Dit is in het verslag van december 2016 onder de aandacht 
gebracht.

4.2.2.2 Bestemming en inhoud
De inhoud van de ruimte is niet gewijzigd. Archiefbescheiden zijn niet verplaatst 
en bescheiden met een lange bewaartermijn, zoals brondocumenten 110 jaar en 
Registers van de Burgerlijke Stand die niet dagelijks worden geraadpleegd, zijn 
niet overgeplaatst naar archiefruimte 3.1.1, zoals wel is aanbevolen in het verslag 
over 2016. Wel is zichtbaar dat de ruimte langzaam weer begint vol te lopen met 
ook niet-archiefbescheiden.

4.2.2.3 Datalogger
De gemeten waarde door de datalogger van de gemeente is als volgt:

Ruimte 0.2.5 Burgerzaken 
Gemiddelde temperatuur 22°C 

Gemiddelde vochtigheidsgraad 45%

De temperatuur was in de zomer van 2018 zeer hoog. De warmte heeft ook 
invloed gehad op de temperatuur in archiefruimte 0.2.5. De ruimte is niet 
voorzien van een klimaatsysteem, de temperatuur kan niet geregeld worden. De 
archiefinspecteur heeft op 5 december 2018 geen schimmeltesten afgenomen 
en/of metingen van RV en T gedaan.

4.2.3 Beheer archiefruimten
Het beheer van de archiefruimten van Hillegom is vanaf 1 januari 2017 
overgegaan naar het team Facilitair Beheer van de werkorganisatie HLTsamen. 
Beheer betreft het onderhoud incl. schoonmaak, het klimaatsysteem en de 
beveiliging van de ruimte. Bouwtechnische aanpassingen van de archiefruimte 
komen ten laste van de gemeente.

In de praktijk werkt de consulent gegevens en informatie team IBB (v.m. DIV- 
medewerker Hillegom) regelmatig op locatie vanwege het uitruimen van de 
paternosterkasten in het voormalige kantoor van de DIV in het gemeentehuis van 
Hillegom. De dossiers worden afgesloten en overgeplaatst naar archiefruimte 
3.1.1. Inmiddels is ruim 70% (peildatum 8 januari 2019) weggewerkt. Het beheer 
van de archiefruimte op afstand brengt met zich mee dat in geval van 
calamiteiten en schommelingen in het binnenklimaat (RV en T) niet tijdig kan 
worden ingegrepen.

Voor de ambtelijke samenwerking was het onderhoud van de archiefruimten 
geregeld in het 'Beheerplan archiefruimten gemeente Hillegom' (versie 2015). In 
2017 en 2018 zijn beide archiefruimten vier keer per jaar door een 
gespecialiseerd schoonmaakbedrijf (Alkanaany) onderhouden.

De HLTsamen beschikt over een concept 'Calamiteitenplan archiefruimten en 
Archiefbewaarplaats HLTsamen' (versie april 2017). Sindsdien is veel veranderd 
en zal het plan geactualiseerd moeten worden. Ook het aanwijzen van een 
verzamelplaats voor archiefbescheiden in geval van calamiteiten is nog niet 
geregeld. De HLTsamen is aangesloten bij Van Waarde Documentenwacht te 
Beekbergen. Dit bedrijf kan worden ingeschakeld van ernstige calamiteiten.

1
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4.3 Conclusies
4.3.1 Archiefruimte nr. 3.1.1
Ongewijzigd zijn de overvolle stellingen incl. topborden. De archiefdozen op de 
topborden van de stellingen belemmeren de luchtcirculatie in de archiefruimte. 
Op dit moment resteert ca. 32 m^ vrije plankruimte. De overbrenging van de 
bouwvergunningendossiers, ca. 1897-1990, naar de archiefbewaarplaats van 
Leiden is wederom uitgesteld. Het behoud van de begraafplaatsadministratie, ca. 
1900-heden, is van historisch belang en komt voor overbrenging in aanmerking. 
Ondanks een regelmatige schoonmaak is er bij afname van schimmeltesten op 5 
december 2018 zeer actieve en actieve schimmel aangetroffen op twee 
archiefdozen en een dossiermap. Mogelijk is de oorzaak het hergebruik van 
archiefdozen en mappen. In twee ongediertevalletjes zijn zilvervisjes 
aangetroffen. Het uitlezen van de datalogger is niet eenvoudig. Een historisch 
overzicht van de gemeten waarden RV en T over een langere periode is daarom 
niet beschikbaar. De kluisdeur van de archiefruimte is niet voorzien van een 
deurdranger.

4.3.2 Archiefruimte nr. 0.2.5
De ruimte is niet voorzien van een klimaatsysteem. RV en T kunnen sterk 
schommelen door weersinvloeden van buitenaf. Brondocumenten met een 
bewaartermijn van 110 jaar en weinig geraadpleegde Registers van de 
Burgerlijke Stand zijn niet overgeplaatst naar de goedgekeurde archiefruimte 
3.1.1.

4.4 Verbeterpunten

Hieronder volgt de lijst met genomen en overgebleven actiepunten uit het verslag 
van december 2016 en de acties genomen in 2017-2018:

4.4.1 Actiepunten op korte termijn 3.1.1 2017-2018
(1) Verwijder alle archiefdozen van de topborden. Dozen zijn met verwijderd.
(2) Vervang de schuimblusser in de hal door een C02 blusser. In de 

archiettuin^te hanger mm.iddels twee CJ2-blussers.
(3) Houdt de kluisdeur gesloten ook bij aanwezigheid van personen in de 

archiefruimte, of
(4) plaats een deurdranger op de kluisdeur. De kluisdeur is met voorzien van

een deu^d-e-'z ■ De ce^' gesior^n gehouden bij werken in depot.
(5) Lees de datalogger regelmatiger uit, bijvoorbeeld eens per twee weken 

gedurende een kwartaal en stel het klimaatsysteem indien nodig bij. Een
historww' ■, „ rv Gemeten waa- e-’- -s met beschikbaar.

4.4.2 Actiepunten op lange termijn 3.1.1 en 0.2.5 2017-2018
(1) Breng de bouwvergunningendossiers ca. 1897-1990 over naar de 

archiefbewaarplaats van Leiden. Actiepunt verschoven naar 2019.
(2) Verplaatst de brondocumenten en registers van de Burgerlijke Stand van 

Burgerzaken uit archiefruimte 0.2.5 naar archiefruimte 3.1.1. 
Brondocumenten en registers BS znn et overgeplaatst.

De onderstaande verbeterpunten zijn voortgekomen uit de toetsing van 
archiefruimte 3.1.1 op 5 december 2018 en omgezet naar actiepunten 2019:

4.4.3 Actiepunten op korte termijn 3.1.1 2019
(1) Vervang de besmette doos/dozen en map/mappen volgens de procedure 

'Aanpak besmet archief en voorwerpen in archiefruimten';
(2) Verwijder alle archiefdozen van de topborden;
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(3) Lees de datalogger regelmatig uit, bijvoorbeeld eens per maand. Sla de 
gegevens digitaal op voor het verkrijgen van een historisch overzicht over 
een bepaalde periode. Stel het klimaatsysteem indien nodig bij;

(4) Laat de ruimte intensief schoonmaken door een professioneel 
schoonmaakbedrijf;

(5) Breng de fysieke bouwvergunningendossiers, 1897-1990, vóór 31-12-2019 
over naar de archiefbewaarplaats van Leiden;

(6) Breng de Begraafplaatsadministratie, 1900-1990, vóór 31-12-2019 over 
naar de regionale archiefbewaarplaats;

(7) Actualiseer het 'Calamiteitenplan Archiefruimten en Archiefbewaarplaats 
van HLTsamen' en wijs een verzamelplaats aan;

(8) Stel een Onderhouds- of Beheerplan incl. schoonmaakplan op voor de 
archiefruimten en archief-bewaarplaats HLTsamen.

4.4.4 Actiepunten op lange termijn 3.1.1 2019
(1) Plaats een deurdranger op de kluisdeur of doe de deur dicht bij

aanwezigheid in archiefruimte.

De onderstaande verbeterpunten zijn voortgekomen uit de toetsing van
archiefruimte 0.2.5 op 5 december 2018 en omgezet naar actiepunten 2019:

4.4.5 Actiepunten op korte termijn 0.2.5 2019
(1) Verplaats de brondocumenten met lange bewaartermijn naar archiefruimte 

3.1.1;
(2) Verplaats de Registers van de Burgerlijke Stand naar archiefruimte 3.1.1;
(3) Laat de ruimte intensief schoonmaken door een professioneel 

schoonmaakbedrijf;
(4) Plaats een losse thermohygrometer in de ruimte en hou gedurende twee 

weken een overzicht bij van gemeten waarden;
(5) Hou de kluisdeur dicht bij aanwezigheid in de ruimte;
(6) Actualiseer het 'Calamiteitenplan Archiefruimten en Archiefbewaarplaats 

van HLTsamen' en wijs een verzamelplaats aan;
(7) Stel een Onderhouds- of Beheerplan incl. schoonmaakplan op voor de 

archiefruimten en archief-bewaarplaats HLTsamen.

4.4.6 Actiepunten op korte termijn 0.2.5 2019
(1) Overweeg aanpassing van de ruimte om aan de wettelijke eisen te 

voldoen.

5. Samenvatting

Archiefruimte nr. 3.1.1 voldoet aan de eisen van de bouw en inrichting van 
archiefruimten. Echter er zijn nog verbeterpunten. Archiefruimte 0.2.5 voldoet 
niet aan de wettelijk gestelde eisen, tenzij deze wordt aangepast. De 
verbeterpunten zijn omgezet naar actiepunten ter uitvoering van de HLTsamen.

Voor uitvoering:

Leidefsl, 28 maart 2019.

mevrouw M.M. Louwerse-Zimmerman 
archiefinspecteur Erfgoed Leiden 
en Omstreken

Voor gezien:

Leiden, 28 rnaart 2019.

levrouvv drs. A.H. Netiv 
gemeentearchivaris van Hillegom
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Bijlagen

Bijlage 1 Verslag meting RV en T archiefruimte 3.1.1 

Bijlage 2 Verslag schimmelcontrole archiefruimte 3.1.1
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Bijlage 2.1

Meting relatieve luchtvochtigheid en temperatuur

Betreft:
Adres:
Verdieping:

Beheerder:
Contactpersoon:
Archiefvormer:
Inhoud:
Datum:
Verricht door:

Archiefbewaarplaats gemeente Lisse 
Heereweg 254, 2161 BS Lisse 
onder maaiveld

werkorganisatie HLTsamen
Jim Middendorp, beleidsmedewerker Team IBB
gemeente Lisse
statisch archief, vernietigen en bewaren semi-statische archiefbescheiden
05-12-2018 14.00-14.15 uur
M.M. Louwerse-Zimmerman, archiefinspecteur ELO

Datum Locatie meting RV% "C Bijzonderheden

05-12-2018 Links voor 44,9 21,3

05-12-2018 Midden voor 44,7 21,3

05-12-2018 Rechts voor 45,5 21,3

05-12-2018 Links midden 44,4 21,3

05-12-2018 Midden midden 44,5 21,3

05-12-2018 Rechts midden 44,7 21,3

05-12-2018 Links achter 44,8 21,3

05-12-2018 Midden achter 44,6 21,3

05-12-2018 Rechts achter 44,9 21,3

Hoogste/laagste waarde:
Hoogste RV: 45,5% Hoogste T: 21,3°C 
Laagste RV: 44,4% Laagstel: 21,3°C

Bijzonderheden:
De metingen zijn verricht met de handthermometer van Erfgoed Leiden.



Bijlage 2.2

Schimmelcontrolerapport

Archiefbewaarplaats: gemeente Hillegom 
Adres:
Verdieping:
Beheerder:
Contactpersonen:
Inhoud ruimte:
Periode testen:
Verricht door:

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom 
3® etage
werkorganisatie HLTsamen
mw. H. Witkamp, consulent gegevens en informatie Team IBB 
dynamische en semi-statische archieven 
05-12-2018 t/m 10-12-2018
M.M. Louwerse-Zimmerman, archiefinspecteur Erfgoed Leiden

Reden controle:
Op woensdag 5 december 2018 om 11.00 - 11.30 uur zijn zes schimmeltesten afgenomen 
op archiefmateriaal en een archiefstuk die zich in de archiefruimte op de 3® etage van het 
gemeentehuis bevinden. De controle is uitgevoerd als onderdeel van de KPI-inspectie 2018.

Uitgevoerde testen en resultaten:
Nr Datum Locatie en object Strijktest Contr. na 4 dg Uitslag Contr. na 5 dg Uitslag

1 05-12-2018 Stl/kastZ/pie 
Blok 1991-2010 
Dossiermap 6761

Links onder 
op
dossiermap

07-12-2018 Negatief 10-12-2018 negatief

2 05-12-2018 Stl/kastl2/toDbord
Blok 1991-2010 
Doos nrs. 50-55

Voor op klep 
doos

07-12-2018 Positief 10-12-2018 positief

3 05-12-2018 St2/kast3/topbord
Blok 2011-2030 
Doos nrs. 79- 
71/8033

Onder 
luchtgat op 
voorkant 
doos

07-12-2018 Negatief 10-12-2018 Negatief

4 05-12-2018 St2/kast5/pl5 
Blok 2011-2030 
Doos ST10639- 
10648. Dossier 
ST10643

Links boven 
op eerste 
archiefstuk 
in
dossiermap

07-12-2018 Negatief 10-12-2018 Negatief

5 05-12-2018 St4/kastl0/Dl3
Sticker op 
dossiermap 
V2059/-1 2.08 
Doos 2006-2008

Midden op 
sticker

07-12-2018 Positief 10-12-2018 Positief

6 05-12-2018 St4/kast5/Dl5 
V2028 doos nrs. 
62-64

Midden op 
klep doos

07-12-2018 Negatief 10-12-2018 Positief

De bovenstaande testen zijn uitgevoerd met een strijktest met een DG-18 AGAR 
voedingsbodem en hebben totaal vijf dagen in een broedstoof van 25°C geiegen. De testen 
zijn na twee dagen (vrijdagmiddag 16.00 uur) gecontroleerd. De tweede controle vond 
plaats op maandag 10 december.

Resultaten
ad.1. ad.3 en ad.4
Op het archiefmateriaal en archiefstuk vertoonden de drie testen na twee en vijf dagen 
geen sporen van schimmelgroei.



ad. 2 en ad. 5
Na twee dagen vertoonden de testen op de archiefdoos en de dossiermap al lichte sporen 
van levensvatbare schimmel. Na vijf dagen zijn zeer actieve schimmelsporen op de testen 
duidelijk zichtbaar.

ad. 6
Op de klep van de archiefdoos vertoonde de test na twee dagen nog geen schimmelgroei. 
Na een incubatietijd van vijf dagen zijn op het wattenstaafje sporen van actieve schimmel 
aangetroffen.

Advies
Conform 'Instructie aanpak besmet archief en voorwerpen 
en dossiermap(pen) vervangen.

in archiefruimte' de archiefdozen

Voor uitvoering:

Leide/, 28.maart 2019.

£

mw. M.M. Louwerse-Zimmerman 
archiefinspecteur Erfgoed Leiden 
en Omstreken

Voor gezien:

Leiden, 28 maart 2019.

iw. drs. A.tf. Netiv 
gemeentearchivaris van Hillegom



Actiepunten HLTsamen, Hillegom, Lisse en Teylingen 2019

Beschrijving actie Termijn actie

(Verder) Invullen en uitwerken van kwaliteitssysteem 1Q/2020

Actualiseren van overzicht applicaties incl. metadata en functionele eisen als gedrag Start 3Q/2019 

eind Q2 2020

Voortzetten van vervangingsproces voor analoge archiefbescheiden in digitale 

reproducties

3Q/2019

Professionaliseren van applicatielandschap gehele HLTsamen en breng ook de 

gezamenlijke schijven met archiefwaardige informatie en metadata in kaart

3Q/2019

Uitvoeren mapping van metadata van registratievelden in informatiesystemen die 

voor overbrenging naar e-depot in aanmerking komen

Start Q3 2019 

eind Q2 2020

Actualiseren van ‘Calamiteitenplan Archiefruimten en Archiefbewaarplaats 

HLTsamen’ met daarin de aanwijzing van een verzamelplaats voor te ontruimen 

archiefbescheiden in geval van calamiteiten

4Q/2019

 Stel een Onderhouds- of Beheerplan op voor de archiefruimten en 

archiefbewaarplaats HLTsamen

-     (Regelmatig intensief laten) schoonmaken van archiefruimte door professioneel 

schoonmaakbedrijf

4Q/2019

Actiepunten Hillegom, Lisse en Teylingen 2019

Beschrijving actie Termijn actie

Archiveren van archief Werkgeverscommissie Hillegom, Lisse en Teylingen Start Q3 2019 

eind Q2 2020Wegwerken van achterstanden i.k.v. Berg in het midden 31-12-2019

Archiveren van archief Rekenkamercommissie Hillegom/Lisse en Teylingen Start Q3 2019 

eind Q2 2020

Actiepunten Hillegom 2019

Beschrijving actie Termijn actie

Actualiseren van Besluit Informatiebeheer Hillegom 2012 4Q/2019

Opnemen van archiefparagraaf in nieuwe DVO met Notubiz 4Q/2019

Inventariseren van archief v.m. OR Hillegom 3Q/2019

Overbrengen van Registers Burgerlijke Stand, voor zover openbaar, naar de 

regionale archiefbewaarplaats.

31-12-2019

Overbrengen van Bouwvergunningen 1897-1990 naar de regionale 

archiefbewaarplaats 

31-12-2019

Overbrengen van Begraafplaatsadministratie, ca. 1900-1990, naar de regionale 

archiefbewaarplaats

31-12-2019

Verwijderen van alle dozen op topborden van stellingen 3Q/2019

(Regelmatig) uitlezen van datalogger, b.v. eens per maand. Opslaan van historisch 

overzicht van RV en T. Blijven monitoren van binnenklimaat

Plaatsen van deurdranger op kluisdeur of deur sluiten bij aanwezigheid in 

archiefruimte

3Q/2019

Verplaatsen van brondocumenten met lange bewaartermijn naar archiefruimte 

3.1.1

3Q/2019

Verplaatsen van Registers van Burgerlijke Stand naar archiefruimte 3.1.1 3Q/2019

 Plaatsen van losse thermohygrometer en bijhouden gemeten waarden gedurende 

langere periode, b.v. twee maanden

1-6-2019

Overwegen aanpassing van ruimte om aan wettelijke eisen te voldoen 4Q/2019


