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Schiedam, 9 juni 2011 
 

Vaststelling van de beleidsnota betreffende het Gemeentearchief voor de jaren 2011-2014, getiteld Bewaren 
om te laten gebruiken. 
 
1. Aanleiding 

De looptijd van de vorige beleidsnota voor het Gemeentearchief, getiteld Bewaren om te laten 
gebruiken (VR 2006/6), is verstreken. Het betrof de jaren 2006-2010. 

     
2. Bijlagen  

Beleidsnota Bewaren om te laten gebruiken 
 
Bijlagen die ter inzage liggen  
Verantwoording van de ontwikkeling van de producten uit de beleidsnota 2006-2010 op basis van de 
"stoplichtmethode" 
 

3. Beleid (context) 
De Archiefwet 1995 draagt burgemeester en wethouders op zorg te dragen voor de archiefbescheiden 
van de gemeentelijke organen op basis van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (art. 
30). "Zorg" betreft de algemeen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor huisvesting, personeel en 
geldmiddelen. De afdeling Archief, het Gemeentearchief Schiedam, is het gemeentelijk 
bedrijfsonderdeel dat belast is met (het toezicht op) de uitvoering van de Archiefwet 1995 en afgeleide 
regelgeving. Het gaat dus om wettelijke taken (100%). Deze vallen uiteen in drie beheerstaken: 
1.   inspectie en acquisitie 
2.   beheer en behoud 
3.   ontsluiting en beschikbaarstelling van historische informatie 
Met deze beleidsnota stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het Gemeentearchief zijn werk 
dient te vervullen. 

 
4. Afwegingen 

De beleidsnota bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de geschiedenis sinds 
1897 en huidige situatie van de instelling uiteen gezet. Daarbij komt het aspect "wet- en regelgeving" 
nadrukkelijk naar voren. In het tweede hoofdstuk wordt de visie voor de komende jaren geformuleerd, 
vertaald in twaalf beleidsdoelstellingen. Op basis van het voorafgaande bevat het laatste hoofdstuk 
vijftien concrete, meetbare producten op basis van de "stoplichtmethode". De beleidsdoelstellingen en 
producten hebben alle betrekking op de genoemde wettelijke beheerstaken. 

5. Gevolgen 
De beleidsnota is gebaseerd op een saldo van baten en lasten van € 1.601.800,-- (inclusief 
verrekeningen) conform de Productenbegroting 2011-2014, met een taakstelling van € 10.000,-- in de 
jaren 2012-2014. 

 
Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen. 
 

  
 Burgemeester en wethouders van Schiedam, 

                                                                               de secretaris, wnd.          de loco-burgemeester, 
                                            
 H.W.M. Oppenhuis de Jong M. Siljee 

 
                                                                         
Aan de gemeenteraad 
            van Schiedam 
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De raad van de gemeente Schiedam; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

 
b e s l u i t: 

 
de beleidsnota betreffende het Gemeentearchief voor de jaren 2011-2014, getiteld Bewaren om te laten 
gebruiken, vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 
 
 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 
J. Gordijn W.M. Verver-Aartsen  
 


