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Betreft: Vervangingsbesluit ODWH

Geachte heer/mevrouw,

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente / De gedeputeerde

staten wordt gevraagd te besluiten om het analoge archiefsysteem te vervangen door

een digitaal archiefsysteem, het zogenoemde vervangingsbesluit. 

Vervangingsbesluit


Het vervangingsbesluit houdt in dat wordt overgegaan tot vervanging door digitale

reproducties van de analoge archiefbescheiden die door de Omgevingsdienst West-

Holland worden ontvangen of verzonden in het kader van de door de Omgevingsdienst

West-Holland in mandaat uit te voeren gemeentelijke en provinciale taken. Hierna

worden deze analoge archiefbescheiden vernietigd. Voor de archiefbescheiden die de

dienst ontvangt en verzendt in het kader van de gemandateerde taken zijn de colleges

van B&W en het college van GS zorgdrager op grond van de Archiefwet 1995.

 

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering d.d. 10 december 2018 ingestemd om

het vervangingsbesluit ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges van B&W /

gedeputeerde staten. Een voorbeeld van het door u te nemen vervangingsbesluit is

opgenomen in bijlage 1.

Het Handboek vervanging

De inrichting van het vervangingsproces moet borgen dat de reproducties een juiste en

volledige weergave geven van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende

gegevens, het Handboek vervanging (zie bijlage 2) maakt inzichtelijk hoe dat is geborgd.

Het Handboek vervanging is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de

Omgevingsdienst west-Holland in de vergadering van 10 december 2018. De archivaris

van Leiden is benoemd tot archivaris van de Gemeenschappelijke Regeling

Omgevingsdienst West-Holland (artikel 40 GR).
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Positieve adviezen van de archivarissen van de deelnemers

Het concept vervangingsbesluit en het handboek is tot stand gekomen en getoetst door

de archivarissen van PZH en de archivaris van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Deze

laatste vertegenwoordigt alle deelnemende gemeenten (behalve de gemeenten

Oegstgeest en Voorschoten). Bijgevoegd zijn de positieve adviezen van de archivarissen

van de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden, de gemeente Oegstgeest en de

gemeente Voorschoten (zie bijlage 3 – 6).

Om het mogelijk te maken een en ander per 1 januari 2019 in te laten gaan,
verzoeken wij u om het besluit zo snel mogelijk aan BenW / GS voor te
leggen ter ondertekening.
 
Namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst West-Holland,
 
Hoogachtend,

M.E. Krul-Seen
directeur


