
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Lok   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Regionalisering archief 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Wij stellen u voor om: 

 

1. Het college toestemming te geven om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 

Archief West-Brabant per 1 juli 2016. 

2.  In te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-

Brabant in de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief per 1 juli 2016. 

3. Kennis te nemen van het bedrijfsplan West-Brabants Archief.  

4.  In te stemmen met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van het West-Brabants 

Archief en derhalve geen zienswijze in te dienen. 

5. Bijgevoegde  begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Aanleiding   

De Nederlandse archieven staan voor een grote omslag: van het beheer van analoge (papieren) bestanden 

zullen zij zich moeten gaan bezig houden met het beheer van digitaal gevormde archieven. Deze grote 

verandering vereist een al even grote inzet van kennis en middelen. De kleinschaligheid van de huidige 

archieforganisaties maakt bundeling van krachten noodzakelijk, opdat de archieven hun rol als geheugen 

van de samenleving en dienstverlener voor overheid en publiek kunnen blijven waarmaken.  

 

Kader    

Door het raadsvoorstel nummer 25, behandeld in de raadsvergadering van 10 juni 2015, bent u 

geïnformeerd over het traject tot regionalisering van de archieven in West-Brabant. Zoals destijds 

meegedeeld is het de bedoeling per 1 juli 2016 een gemeenschappelijke regeling in het leven te roepen 

waaraan zullen deelnemen de gemeenten Bergen op Zoom,  Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Binnen het bestek van het nieuwe regionale 

archief zal een centrale vestiging gerealiseerd worden in Bergen op Zoom voor opslag, raadpleging, 

dienstverlening en educatie. Daarnaast zal een lokaal dienstverleningspunt in Roosendaal tot stand komen 

binnen het erfgoedcentrum, onderdeel van het cultuurcluster.  

Het bedrijfsplan wordt voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraden van Bergen op Zoom en 

Roosendaal en de personeelsvertegenwoordiging van de bestaande gemeenschappelijke Regeling 

Regionaal Archief West-Brabant. Dit kan consequenties hebben voor de inhoud van het bedrijfsplan.   

 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenteraad eerst toestemming geven aan 

het college voor het treffen van een dergelijke regeling. Deze toestemming kan overigens alleen onthouden 

worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

Er is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en niet voor een 

gemeenschappelijke regeling bedrijfsorganisatie. Dit heeft te maken met het feit dat er al een 

gemeenschappelijke regeling bestaat (het Regionaal Archief West-Brabant) die nu omgevormd wordt. 

Bovendien kan een gemeenschappelijke regeling bedrijfsorganisatie geen overeenkomsten met derden 

sluiten en dat is noodzakelijk alleen al voor het in bewaring nemen van particuliere archieven.  

Bij een gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een zienswijze over de 

begroting te geven aan het Algemeen Bestuur van het WBA. 

 

Motivering / toelichting   



1 a. Vergroting kwaliteit archiefzorg: Het WBA moet zowel nu als in de toekomst in staat zijn om 
adequaat, betrouwbaar en professioneel informatie te verwerven, beheren en beschikbaar te stellen. 
Het WBA zal zich enerzijds richten op het beheer en de beschikbaarstelling van analoge archieven en 
anderzijds in toenemende mate op de borging van digitaal archief en digitale dienstverlening. Dat 
laatste aspect zal onder meer vorm krijgen door het gaan inrichten samen met de zorgdragers en 
archiefvormers, dat zijn de deelnemende gemeenten, van een zogenaamd e-depot.  
1 b. De lokale dienstverlening op archief- en erfgoedgebied blijft behouden door de positionering van 
de front office van het archief en de erfgoedtaken van het huidige gemeentearchief binnen het 
cultuurcluster .  
1 c. Vergroting van de kwaliteit van de dienstverlening regionaal en lokaal door regionaal meer in te 
zetten op digitale dienstverlening en lokaal samen te gaan opereren met de disciplines museum, 
educatie en theater binnen het geheel van het cultuurcluster.  
2. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk vanwege een tweetal redenen. 
Allereerst de verandering van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en ten tweede de 
naamswijziging van RAWB in WAB  
3. Er zitten organisatorische en personele consequenties vast aan de toetreding tot de 
gemeenschappelijke regeling. De ondernemingsraden van Bergen op Zoom en de 
personeelsvertegenwoordiging van het RAWB hebben op grond van artikel 25 van de WOR recht van 
advies in dezen.  
4. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Roosendaal aan het WBA past binnen de bestaande 

meerjarenbegroting van de gemeente Roosendaal.  

5. Middels bijgevoegde begrotingswijziging wordt de jaarlijkse deelnemersbijdrage gecentraliseerd onder het 

product WBA.   

 

Doel en evaluatie   

Door dit voorstel wordt de oprichting van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief mogelijk 

gemaakt. Daardoor ontstaat een krachtige organisatie die het mogelijk maakt een e-depot te realiseren 

waardoor de borging en vindbaarheid van informatie verzekerd is.  

 

In de nota 'Verbonden Partijen; zes kaderstellende spelregels'wordt voorgesteld om gemeenschappelijke 

regelingen vierjaarlijks een meerjarenbeleidsplan te laten opstellen. Dit meerjarenbeleidsplan, dat bij 

aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld, vormt dan samen met de jaarrekening de basis om 

de resultaten van de gemeenschappelijke regelingen over een periode van vier jaar te evalueren.  

 

Financiële aspecten en consequenties   

Het WBA is een eigen juridische entiteit met een eigen begroting.  De jaarlijkse bijdrage van de gemeente 

Roosendaal aan het WBA past binnen de bestaande meerjarenbegroting van de gemeente Roosendaal. 

Middels bijgevoegde begrotingswijziging wordt de jaarlijkse deelnemersbijdrage gecentraliseerd onder het 

product WBA.   

 
Communicatie    

Via de brochure Het Magazijn bent u nader geïnformeerd over de totstandkoming van het West-Brabants 

Archief. In de komende maanden zullen gebruikers en andere betrokkenen herhaalde malen via diverse 

middelen (gedrukt, site, social media) over de komende veranderingen en de daaraan ten grondslag 

liggende gedachten worden ingelicht.  

 

Bijlagen   

a. Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief 

b. Concept-begroting West-Brabants Archief 2016 (incl. meerjarenbegroting 2016-2019) 

c. Bedrijfsplan West-Brabants Archief 

d. Begrotingswjziging 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

(datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Lok   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Regionalisering archief 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

1. Het college toestemming te geven om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 

Archief West-Brabant per 1 juli 2016. 

2.  In te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief West-

Brabant in de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief per 1 juli 2016. 

3. Kennis te nemen van het bedrijfsplan West-Brabants Archief.  

4.  In te stemmen met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van het West-Brabants 

Archief en derhalve geen zienswijze in te dienen. 

5. Bijgevoegde  begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 

 

 


