Regionaal Archief

Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen
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DIENSWERLENINGSOVEREENKOMST INZAKE HET BEHEREN VAN
ARCHIEFBESCHEIDEN VAN DE GEMEENTE LOCHEM DOOR REGIONAAL
ARCHIEF ZUTPHEN
Pre-ambule:
De gemeenten Lochem en Brummen én het Regionaal ArchieÍ Zutphen (RAZ) hebben aÍspraken
gemaakt over het aínemen van archieÍdiensten van het Regionaal ArchieÍ Zutphen.
Deze aÍspraken worden middels deze overeenkomst bekrachtigd.

Het Regionaal ArchieÍ Zutphen maakt deel uit van de organisatie van de gemeente Zuphen.
De genoemde gemeenten sluiten ieder voor zich deze overeenkomst met het gemeentebesluur van
de gemeente Zutphen.
De gemeenten sluiten deze overeenkomst ter behartiging van het belang van de op grond van de
ArchieÍwet 1995 in de archieÍbewaarplaats rustende archiefbescheiden van de gemeenten.

Partijen:

opdrachtnemer, de gemeente Zutphen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester
mevrouw drs. A. Vermeulen, verder te noemen "de gemeente Zutphen";
en

opdrachtgever, de gemeente Lochem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de
heer drs. S.W. van 't Erve, verder te noemen "de gemeente Lochem"
ovenregende:
dat op grond van de ArchieÍwet 1995 het college van de gemeente Lochem de zorg heeft voor de
archieÍbescheiden van die gemeente;
dat de gemeente Lochem in deze gebruik wil maken van de diensten van hel Regionaal ArchieÍ

Zutphen;
dat deze zorg voor en de eigendom van de archiefbescheiden blijft berusten bij het college van de

gemeente Lochem
komen het volgende oversen:

Begripsbepallngen
Artikel

1

ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a.
b.

c.
d.
e.

lnteöesluurlijk toezichthouder: de inteöestuurlijk toezichthouder der archieven in de provincie
Gelderland;
de archivaris: de archivaris als bedoeld in artikel 32 van de ArchieÍwet 1995;
de archieÍbewaarplaats: de archieíbewaarplaats van de gemeente Zutphen als bedoeld in artikel
31 van de Archiefwet 1995;
de archieÍbescheiden: de archieÍbescheiden, als bedoeld in artikel 1, sub c van de ArchieÍwet
1995;
De zorgdrager: degene die bij oí krachtens de wel belast is met de zorg voor de

archiefbescheiden.

pagina 1 vanS

Ooel

Artikel2
Deze overeenkomst wordt gesloten ter behartiging van het belang van de ingevolge artikel 12 en 13
van de Archieíwet 1995 in de archieÍbewaarplaats ruslende archieÍbescheiden van de gemeente
Lochem, evenals van het toezicht op het beheer van de archieÍbescheiden (artikel 32.2 van de
ArchieÍwet 1995) van de gemeente Lochem, voor zover deze nog niet zijn overgebrachl naar de
archiefbewaarplaats.

Reglonaal Archlef Zutphen
Artikel 3
Het Regionaal Archief Zutphen heeÍl tot doel:
het opnemen, beheren en ter beschikking slellen, ongeachl hun vorm, van de naar de
archieÍbewaarplaats overgebrachte archieÍbescheiden ;
het toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte

1.

2.
3.
4.

archieÍbescheiden;
het verwerven, beheren en beschikbaarstellen van andere -farticuliere- archieven en
verzamelingen van belang voor de plaatselijke samenleving;
het bevorderen van de lokale en regionale geschiedbeoeÍening.

Archivaris
Artikel 4
Met de uitvoering van deze overeenkomst wordt belast de archivaris van de gemeente Zutphen.

ArchieÍbewaarplaats
Artikel 5

1.

2.
3.

De gemeente Zutphen stelt haar archieÍbewaarplaats beschikbaar als gemeenschappelijke
archieíbewaarplaats.
De aanwiizing, als bedoeld in artikel3l van de ArchieÍwet 1995 van de gemeentelijke
archieÍbewaarplaats wordl gedaan door het college van de gemeente Lochem
De aan de gemeente Lochem in eigendom toebehorende archieÍbescheiden blijven ook na hun
oveörenging naar de gemeenschappelijke archieÍbewaarplaats eigendom van deze gemeente.

Verpllchtlngen gemeente Zutphen

A(ikel

1.

2.

6

De gemeente Zutphen draagt zorg voor een adequaat en deskundig Íunctionerend Regionaal
ArchieÍ Zutphen op basis van de eisen zoals die zijn neergelegd in de Archiefwet 1995.
De gemeente Zutphen verplicht zich aan het Regionaal ArchieÍ Zutphen ter beschikking te
slellen:
een kantoorruimte, studiezaal en archiefbewaarplaats;
overige zaken ten behoeve van het normaal íunctioneren van het Regionaal ArchieÍ

-

Zutphen.

Verslag

Artikel

7

Jaarlijks voor 1 juni wordl aan de gemeente Lochem een verslag uitgebracht door de archivaris over
het aÍgelopen kalenderjaar waarin is opgenomen:
1. de werkzaamheden van het Regionaal ArchieÍ Zutphen:
het toezicht op de archieven, de zogenaamde archieÍinspectie;
de toestand van de analoge archieÍbescheiden;

2.
3.
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4, de toestand van de digilale archieÍbescheiden
5. een Íinancieel overzicht,

(zogenaamd e-depot);

Overleg

Arlikel

I

1. Partijen voeren tenminste 1 keer per jaar overleg over de uitvoering van deze overeenkomsl.
2. Het initiatieÍ lot dit overleg wordt genomen door de archivaris.
3. De interbestuurlijk toezichthouder kan worden uitgenodigd het overleg als adviseur bij te wonen
Financiële bepalingen
Artikel 9

1.

De gemeente Lochem betaalt de gemeente Zutphen een bedrag voor geleverde diensten ad
op basis van:
voor algemene dienstverlening
Een vast
gedacht moet worden aan:

a.

o Personeels-, materiële-en huisvestingskosten;
. Opslag analoge archieÍbescheiden, ongeacht het aantal strekkende meters;
. Beschikbaarstelling studiezaal, geopend di Um vr van 10.00 uur tot 16.00 uur, voor
het doen van onderzoek;
r BeschikbaarstellingarchieÍbescheiden;
. Behoud archieÍbescheiden:
. PR (waaronder tijdschrift Oer en dienstverlening ten behoeve van historische
verenigingen);
. Archiefinspectie;
r Advisering met betrekking tot het beheer van archieíbescheiden;
. Ondersteuning bii calamiteiten archiefruimte gemeentehuis Lochem
b'BeheerdigitalearchievenadCaarbijgedachtmoetwordenaan:
. AanschaÍ, beheer en onderhoud soÍtware voor de opslag en beschikbaarstelling van
de digitale archieÍbescheiden;
r Personele kosten.
2. De reële kosten voor opslag van digitale archieíbescheiden worden per Terra Byte (TB) apart in
rekening gebracht. Deze kosten zijnCer
TB;
3. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de verwachle index loon- en prijsstijging,
die gebaseerd is op de cijÍers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
4. Voor een eventuele verlenging van deze overeenkomst is de wijze van versleuleling van de
kosten in de tarieÍstelling ondenverp van gesprek tussen partijen.
5. De gemeente Zutphen dient vooraf per halÍ jaar een gespecificeerde nota in op basis van artikel
I, lid 1 en 2 van deze overeenkomst.
6. De kosten voor overbrenging van archieven van de gemeente Lochem naar de
archiefbewaarplaats komen voor rekening van de gemeenle Lochem.

Artikel

10

Tot incidentele kosten, die buiten de kosten voor het normale, wettelijk voorgeschreven
archieíbeheer vallen en zijn beschreven onder artikel 9 van deze overeenkomst, dienen in elk geval
te worden gerekend:
1. kosten voor reslauratie van archieÍbescheiden
kosten voor aankoop archivalia
kosten voor speciale projecten.
Deze incidentele kosten worden betaald door de gemeente Lochem nadat van levoren toestemming
is verleend door het college van'de gemeente Lochem.

2.
3.
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Uitvoering opdracht
Artikel

1.

2.

11

De archivaris is bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebonden aan de bepalingen van de
ArchieÍwet 1995, het ArchieÍbesluit 1995, de ministerièle Regeling op documentair- en
archieígebied (zijnde de Archiefregeling 2010) en de Archiefverordeningen alsmede de
Besluiten lnÍormatiebeheer van de gemeenten Lochem en Zutphen, zoals thans oÍ na het tot
sland komen van deze overeenkomst luiden dan wel komen te luiden;
Ten aanzien van zaken die niet in deze overeenkomst zijn vastgelegd maar wel een regeling
behoeven, spreken partijen uit in goed overleg met elkaar tot een regeling te komen.

Geschlllenbeslechtlng
Artikel 12
Geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de inhoud oÍ uitvoering van deze overeenkomst,
worden getracht in onderling overleg op te lossen. Wanneer dat niet lukt dan stellen beide partijen
gezamenlilk een mediator aan om tot een oplossing te komen.

Aansprakelilkheld

Artikel

13

De gemeente Zutphen is gehouden een archieÍreconstructieverzekering aÍ te sluiten, inclusieÍ
dekking voor in de bewaarplaats aanwezige archieíbescheiden van de gemeenle Lochem.

Overgangs- en slotbepallngen

Artikel

14

1. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, voor de duur van vijÍ jaar;
2. Deze overeenkornst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van twee jaar, tenzij geen
3.
4.

5.

overeenstemming kan worden bereikt over de tarieÍstelling zoals bedoeld in artikel 9, onder 4
van deze overeenkomst;
Voor bijzondere bepalingen omtrent digitale archiefbescheiden wordt verwezen naar de bij deze
overeenkomst behorende bijlage 1 (Bijzondere bepalingen digitale archiefbescheiden);
Opzegging van de overeenkomst dient uiterlijk één jaar voor aÍloop van de verlengingsdatum te
geschieden. De kosten van lransport (analoge archieÍbescheiden) en de migratie van de data
(digitale archiefbescheiden) komen voor rekening van de gemeente Lochem voor zover het
archieven oí andere materialen van de gemeente Lochem betreft;
Met de inwerkingtreding van deze dienstverleningsovereenkomst komt de
bestuursovereenkomst van 2 juli 2007 te vervallen.

Zutphen, ..

...,..

2017

De burgemeester van Zutphen,

De burgemeester van Lochem,

Mevrouw drs. A. Vermeulen

De heer drs. S.W. van 't Erve
I
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BIJLAGE

1

Bijzondere bepalingen dlgltale archleÍbescheiden

't,

Om digitale archieÍbescheiden veilig te stellen tegen bedreigingen hanteert het Regionaal
ArchieÍ Zutphen (de beheerorganisatie) een Continuïteitsplan E-Depot. De volgende
maatregelen en acties uit dit plan zijn van toepassing op dit DVO;
a. ln geval van opheÍÍing, samenvoeging oÍ splitsing beheereenheid van een zorgdrager;
De zorgdrager verantwoordelijk is voor hel tijdig melden van wijzigingen in toegang tot
en het beheer van de al opgenomen archieÍbescheiden
De zorgdrager verantwoordelijk is voor eventuele Íinancièle consequenties van de
wijziging
b. ln geval van overdracht van één oÍ meer taken van een zorgdrager aan een ander
overheidsorgaan of rechtspersoon ;
afspraken moeten worden vastgelegd over het eigenaarschap van en toegang tot de al
overgebrachte archieÍbescheiden en mogelijke wijzigingen daarin;
de latende zorgdrager verantwoordelijk is voor eventuele financiële consequenties van
de wijziging (ook bijv, afkoop indien alle taken worden stopgezet bij ophetÍing

o
.

o
.

c.

d.

zorgdrager).
ln geval van opheÍÍen van de beheerorganisatie een opvolgingsplan (oÍ liquidatieplan) wordt
opgesteld waarin;
duurzame toegang tot en beheer van de archieÍbescheiden wordt geregeld;
de linanciële gevolgen van de opheÍfing in beeld worden gebrachtl
een regeling wordt getroffen om kennisverlies te voorkomen.
ln gevalvan deelname nieuwe zorgdrage(s)aan het e-depot;

.
.
.

r

vóór deelname van nieuwe zorgdragers de organisatorische en iinancièle
consequenlies voor de beheerorganisatie en de leverancier in beeld moeten zijn

gebrachl;
de dienstverlening voor de zorgdragers op hetzelÍde peil moet blijven;
besluilen tot deelname van nieuwe zorgdragers aan het e-depot door het college van de
gemeente Zutphen worden genomen.
ln geval van opzeggen DVO door zorgdragers en daarmee uittreden uit het e-depot;
hel voornemen tot uittreden tiidig (minimaal een jaar) voor het einde van de looptijd van
de DVO moet worden gemeld;
de beheerorganisatie in dat geval de financiéle consequenties van hel uittreden in kaart
brengt en voorlegt aan het college van de gemeente Zutphen;

.
.
e.

o
o
.

í.

de beheerorganisatie tijdig de lT-leverancier op de hoogte brengl van de voorgenomen
wijziging.
ln geval van overstap beheerorganisatie naar andere e-depot-leverancier (beëindiging

contract);
het voornemen tot beèindiging van het contract met de lT-leverancier tijdig (minimaal 1
iaar voor aÍloop oÍ beëindiging) moet worden voorgelegd aan de zorgdragers;
g. ln geval van wijzigingen oÍ wensen tot wijzigingen metadata enloÍ opslagÍormaten bij
zorgdrager oÍ beheerorganisatie ;
wensen oÍ voornemens van zorgdragers tot wijzigingen van metadata en/of
opslagÍormaten worden beoordeeld door de beheerorganisatie;
de beheerorganisatie een impactanalyse opstell voor de voorgenomen wijziging.
h. Voor wat betreft informatiebeveiliging;
de beheerorganisatie verantwoordelijk is voor het hebben en onderhouden van een
actueel informatiebeveiligingsplan ;
de beheerorganisatie toeziet dat de lT-leverancier een aclueel
inÍormatiebeveiligingsplan heeft .
De gemeente Lochem en het Regionaal ArchieÍ Zutphen maken aÍspraken over wat, in welke
vorm en hoe het digitaal archieÍ wordt aangeboden en verplaatst. De beheerorganisatie bepaalt
zelf wat wel sn niet geaccepteerd wordl en onder welke criteria. De aíspraken worden
vastgelegd in een'Aanbiedi ngsovereenkomst'.

.

.
o
.
.

2.

pagina 5 van 5

