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Kern mededeling:

In de Statencommissie Bestuur van 18 oktober 2017 vroeg Statenlid J.N. Simonse
(SGP) bij de behandeling van de zienswijze op de programmabegroting voor 2018
van Het Flevolands Archief om informatie over de samenwerking met Het
Utrechts Archief en over mogelijke toetreding van de gemeenten Almere en
Noordoostpolder tot de gemeenschappelijke regeling. Door gedeputeerde A.M.
Meijer is toegezegd u via een mededeling hierover te informeren.
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Mededeling:

Samenwerking met Het Utrechts Archief
Voor de uitvoering van de activiteiten huurt Het Flevolands Archief (hierna: HFA)
in de periode 2017-2019 expertise in van Het Utrechts Archief (hierna: HUA). De
samenwerking tussen HFA en HUA is met name gericht op de verdere professionalisering van HFA als digitaal archief. Het doel is dat HFA in staat is om, ondanks
de kleine omvang van de formatie, een professionele archiefdienst te worden die
ook haar digitale taken uitvoert.
De samenwerking is in eerste instantie gericht op de realisatie van een eDepot bij HFA. Een e-Depot is het digitale equivalent van de archiefbewaarplaats
voor fysieke archiefbescheiden. HUA voert daarnaast twee bedrijfsvoeringstaken
uit voor HFA, te weten de financiële administratie en HRM-taken. De directeur
van HUA vervult op basis van detachering de directiepositie van HFA voor 8 uur
per week.
^
HFA en HUA blijven opereren als twee volledig zelfstandige organisaties (twee
aparte gemeenschappelijke regelingen). De archiefbewaarplaats en de studiezaal
van HFA blijven gesitueerd in Lelystad. Samenwerking tussen HFA en HUA vindt
plaats op basis van een sanrlenwerkingsovereenkomst. De samenwerking wordt
aangegaan voor een periode van drie jaar (2017-2019). Na drie jaar volgt er een
evaluatie van de samenwerking.
Deelname Almere en Noordoostpolder
Op dit moment nemen het Nationaal Archief, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde deel
aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Almere heeft een eigen
archiefbewaarplaats (het Stadsarchief Almere) en nam in het verleden geen deel
aan de regeling. De gemeente Noordoostpolder sloot in 2013 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeenschappelijke regeling. Deze DVO is in
2016 door de gemeente Noordoostpolder opgezegd.
In 2017 en 2018 is HFA druk met het opzetten van de eigen organisatie en het
opzetten van een meerjarenbeleidsplan. Op dit moment worden diverse inhoudelijke projecten gestart, zoals het inrichten van een e-Depot en het vervangen van
het collectiebeheersysteem en de website. In deze fase is het niet opportuun om
een discussie over toetreding van nieuwe deelnemers te starten. Het is aan HFA
om in de toekomst met behaalde resultaten potentiële deelnemers te verleiden
tot deelname aan de regeling of het afsluiten van een DVO.
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