
    
 

AGENDA 
 
 
Voor de vergadering van het AB WBA op vrijdag 01 juli 2016. 
Het overleg vindt plaats van 10:00 – 12:00 uur in de Domeinkamer van het Markiezenhof 
Parkeren (betaald) is mogelijk op het Mineurplein of op het St. Catharinaplein 
 
 
 
 

1. Opening en mededeling 
 

2. Vaststellen agenda 
 

3. Vaststellen notulen voorbereidingsoverleg AB WBA i.o. d.d. 22-04-2016   (zie bijlage) 
 

4. Bevestigen van de genomen besluiten door het AB WBA i.o. d.d. 22-04-2016 
 
 benoeming P. Bons tot voorzitter van het DB WBA i.o. tot 01-07-2016 
 benoeming van de heren A. Coppens en C. Lok tot DB lid van het WBA 
 benoeming van de heer C. Lok tot plaatsvervangend voorzitter van het WBA 
 benoeming W. Reijnders tot secretaris WBA  
 besluit dat het DB WBA i.o. gemachtigd is om tot 01-07-2016 besluiten te nemen  
 vaststelling van het reglement van orde  
 afname van ondersteunende diensten (financiële ondersteuning, juridische  

ondersteuning en P&O zaken) voor het WBA bij de centrum gemeente  
Bergen op Zoom  

 instemming met de offerteaanvraag voor ICT hardware via het inkoopbureau  
West-Brabant 

 instemming met het voorzitterschap van het BGO door de heer A. Coppens en dat  
de functie van WOR bestuurder van de BOR door de heer T. Wingens vervuld wordt 

 besluit tot bevoorschotting 2016, zijnde de helft van de geaccordeerde begroting 2016 
 

5. Kennis nemen van de notulen en bekrachtiging van de besluiten van het  
DB WBA i.o. d.d. 23-05-2016 en 10-06-2016 zijnde:     (zie bijlagen) 

 
5.1  bekrachtigen uitleenprotocol archiefbescheiden WBA 
5.2  gunning van de opdracht voor ICT voorzieningen aan Veerman ICT te Oud Gastel 
5.3  benoeming van de heer W. Reijnders tot directeur van het WBA per 01-07-2016 
5.4  bekrachtigen directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtsbesluit 
5.5  bekrachtigen huurovereenkomst van het ondergronds depot en Koetshuis te Bergen op Zoom 
5.6  bekrachtiging mantelovereenkomst voor detachering van de medewerkers van  
       Roosendaal en Bergen op Zoom bij het WBA 
5.7 bekrachtigen inkoop- en aanbestedingsbeleid WBA en algemene inkoopvoorwaarden WBA 

 
 
 
 



6. Aanwijzen voorzitter WBA per 01 juli 2016      (zie bijlage) 
 

7. Benoeming archivaris per 01 juli 2016      (zie bijlage) 

 
8. Vaststellen financiële- en controleverordening     (zie bijlage) 

 
9. Vaststellen begroting 2017 WBA       (zie bijlage) 

 
10. Vertegenwoordiging werkgeversorganisaties in plaatsingsproces WBA  (zie bijlage) 

 
11. Rondvraag 
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Voorbereidingsvergadering Gemeenschappelijke Regeling  
West-Brabants Archief 

 
 
 
 
 

 

Agenda 
                                                                                                                                                                                                      
1. Opening & mededelingen  

 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Vaststellen algemeen bestuur in oprichting en bevestigen van de invulling van de secretarisrol door de heer 

Reijnders als zijnde beoogd directeur (conform artikel 18 van de GR WBA) 
 

Gemeente AB-lid Plaatsvervangend lid 
Halderberge De heer ir. P.J. Bons De heer J.C.M. Paantjens 
Rucphen de heer C.J. Evers Mevrouw L.F.E.A. Matthijssen-de Jong 
Etten-Leur de heer J.P. van Hal  De heer A.P.M.A. Schouw 
Moerdijk de heer J.P.M. Klijs De heer J.J. Kamp 
Zundert Mevrouw L.C. Poppe- de Looff De heer J.M. Aarts 
Roosendaal de heer C.A. Lok De heer J.A.M. Verbraak 
Bergen op Zoom De heer A.J.M. Coppens De heer A.G.J. van der Weegen 
Woensdrecht De heer ing. J.M.A. van Agtmaal De heer J.P.M. de Waal 
Steenbergen Mevrouw P. Leponder-Ruitenberg Mevr. M. Vos 
 
4. Kiezen voorzitter AB/DB en diens plaatsvervanger (conform artikel 6 lid 3 van de GR WBA) 
Toelichting: Conform artikel 16 van de GR WBA is de voorzitter van het algemeen bestuur tevens de voorzitter 
van het dagelijks bestuur. 
 
5. Aanwijzing van DB leden (conform artikel 12 lid 1 van de GR WBA) 
Toelichting: De GR start formeel per 1 juli 2016. Dit betekent dat het besluit van het AB in oprichting tot 
aanwijzing van drie DB-leden (inclusief de voorzitter) in de eerste formele AB-vergadering op 1 juli 2016 moet 
worden bekrachtigd. 
 
6. Machtigen van het DB in oprichting om tot 1 juli 2016 AB/DB besluiten te nemen 
Toelichting: Gezien de voorgenomen besluiten die genomen moeten worden voor 1 juli 2016 wordt voorgesteld 
hiervoor het DB in oprichting te machtigen. 

 
7. Vaststellen reglement van orde (bijgevoegd) 
Toelichting: volgens de GR stelt het AB een reglement van orde vast. Het reglement van orde bevat regels over 
de gang van zaken in het AB. 
 
8. Vaststellen vergaderschema AB/DB 
Toelichting: Het AB vergadert volgens de GR WBA minimaal twee keer per jaar. Gezien de besluiten die na 1 juli 
2016 moeten worden genomen wordt voorgesteld om bijvoorbeeld voor het DB een vergaderfrequentie van één 
keer per maand aan te houden. 

 
 

Datum: 22 april 2016 

Tijd: 10.30 – 12.30 

Locatie: domeinkamer Markiezenhof 
Bergen op Zoom  
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9. Vervolg voorbereidingsvergadering 
In deze vergadering worden voorts de volgende onderwerpen geagendeerd. 
 
Ter besluitvorming: 
a. Voorstel ondersteunende diensten WBA conform hoofdstuk 3 bedrijfsplan (bijgevoegd); 
 Toelichting: Conform het bedrijfsplan is een voorstel uitgewerkt voor ondersteunende diensten aan het WBA. 
 Voorgesteld wordt: 

- De ondersteunende diensten voor Financiën en Planning & Control en Personeel en Organisatie 
(inclusief salarisadministratie) nader uit te werken in een Dienstverleningsovereenkomst en deze onder te 
brengen bij de gastgemeente Bergen op Zoom binnen de financiële kaders die in de begroting van het 
WBA zijn opgenomen;  

- De ondersteunende diensten voor Juridische zaken onder te brengen bij de gastgemeente Bergen op 
Zoom op basis van regie. Daarbij in aanmerking nemende dat binnen de regionale samenwerking, 
afhankelijk van de gevraagde expertise, tot invulling wordt gekomen; 

- Voor wat betreft inkoop gebruik te maken van het Regionaal Inkoopbureau; 
- Voor ICT een aanbestedingstraject uit te voeren voor wat betreft investeringen en exploitatie bij drie 

partijen, waarbij nadrukkelijk de regionale samenwerking ICT WBW wordt betrokken;  
- Het Dagelijks Bestuur te machtigen de Dienstverleningsovereenkomsten te ondertekenen namens het 

WBA, alsmede de overeenkomst voor ICT.    
b. Aanbesteding Offerteaanvraag “ICT hardware werkplekken West Brabants Archief” (bijgevoegd); 

Toelichting: het AB in oprichting is bevoegd deze aanbesteding uit te zetten. Voorgesteld wordt in te 
stemmen met het uitschrijven van deze aanbesteding.   

c. Bekrachtigen invulling BGO-voorzitter en bevestigen van de WOR-bestuurder voor de BOR. 
 Toelichting BGO: de voormalige stuurgroep heeft eerder de heer Coppens van Bergen op Zoom als BGO-
 voorzitter aangewezen. Voorgesteld wordt dit door het AB in oprichting te laten bekrachtigen.     
 Toelichting BOR: de WOR-bestuurders van Roosendaal, Bergen op Zoom en de RAWB hebben in overleg 
 besloten dat Bergen op Zoom (de heer Wingens) de WOR-bestuurder wordt van de BOR.  
d. Voorstel bevoorschotting 2016 (bijgevoegd)  

Toelichting: met ingang van 1 juli 2016 start het WBA en zal vanaf dat moment de beschikking moeten 
hebben over financiële middelen. 
Voorgesteld wordt: 
De deelnemende gemeenten betalen per 1 juli 2016 - op basis van de geactualiseerde exploitatiebegroting 
en de vastgestelde verdeelsleutels - de volledige bijdrage voor het 2e half jaar 2016 aan het WBA.  

 
Voor alle voorgenomen besluiten geldt dat deze besluiten in de eerste formele AB vergadering op 1 juli 
2016 worden bekrachtigd. 
 
Ter kennisname: 
a. Besluitvorming definitief bedrijfsplan/GR in alle deelnemende colleges 

 Toelichting: Nog één keer moeten alle deelnemers naar de colleges voor het nemen van de volgende 

Besluiten:  
1. Op basis van de door de raad op (datum) verleende toestemming de Gemeenschappelijke Regeling 

West-Brabants Archief te treffen//definitief in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling West-Brabants Archief; 

2. Het vaststellen van het definitieve bedrijfsplan (na advies OR -en en PVT); 
3. Wethouder (naam) aan te wijzen als lid van het Algemeen bestuur van West-Brabants Archief en 

wethouder (naam) als plaatsvervangend lid (beslispunt bij de RAWB gemeenten alleen nodig als het 
college besluit een andere vertegenwoordiger dan nu in het AB RAWB zit aan te wijzen); 

4. Het wijzigen van de Archiefverordening van de deelnemers op het onderdeel bewaarplaatsen;  
5. Het machtigen van beoogd directeur de heer Reijnders voor (rechts) handelingen vóór 1 juli 2016 op 

basis van de begroting 2016 WBA (beslispunt alleen voor de 4 toetredende gemeenten, RAWB 
gemeenten regelen dit in het AB RAWB. Het gaat daarbij om rechtshandelingen die verband houden  met 
de taken en verantwoordelijkheden van de directeur voor het WBA. Te denken valt aan het aangaan van 
huurovereenkomsten en doen van rechtshandelingen rondom het personele proces). 
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b. Toelichting proces medezeggenschap  
  Toelichting: er wordt een convenant opgesteld voor de taakverdeling tussen BGO en BOR. Dit convenant zal 
 worden nagestuurd of tijdens de vergadering worden uitgereikt. 
c. Begroting 2017 (bijgevoegd) 
d. Stand van zaken projectorganisatie (o.a. de overbruggingsperiode) en het projectbudget 
 
10. Rondvraag & sluiting 
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AB overleg d.d. 01-07-2016, agendapunt 3 

Verslag voorbereidingsvergadering Algemeen Bestuur West-Brabants Archief 
i.o. van 22 april 2016 

 
 
Aanwezig: ir. P.J. Bons (gemeente Halderberge, fungerend voorzitter), C.J. Evers (gemeente Rucphen), J.P. van 
Hal (gemeente Etten-Leur), E. Schoneveld (gemeente Moerdijk), L.C. Poppe- de Looff (gemeente Zundert), C.A. 
Lok (gemeente Roosendaal), A.G.J. van der Weegen (gemeente Bergen op Zoom), ing. J.M.A. van Agtmaal 
(gemeente Woensdrecht) en P. Lepolder-Ruitenberg (gemeente Steenbergen) 
Ambtelijke adviseurs:drs. J.M.W.  Hopstaken, J.H.M. Janssen, drs. W.F.L. Reijnders  
Procesbegeleider:drs. Th. Van Waes 
Notulist: drs. A.C.M.M. Schrauwen 
                                                                                                                                                                                                      
1. Opening en mededelingen  

De heer Bons opent de vergadering en heet een ieder welkom. De vergadering gaat ermee akkoord dat hij 
deze vergadering voorzit. Het is een voorbereidingsvergadering, in de zin dat vandaag ‘voorgenomen 
besluiten’ genomen worden die op 1 juli a.s. definitief bevestigd worden. De heer Van der Weegen deelt mee 
uiterlijk om 11.15 uur de vergadering te moeten verlaten. Op voorstel van de voorzitter volgt een korte 
introductieronde. 
 

2. Vaststellen agenda 
Deze wordt volgens concept vastgesteld. In dit concept wordt de naam van de bestuurlijk vertegenwoordiger 
van Steenbergen verbeterd in mevrouw P. Lepolder-Ruitenberg. 

 
3. Vaststellen algemeen bestuur in oprichting en bevestigen van de invulling van de secretarisrol door de heer 

Reijnders als zijnde beoogd directeur (conform artikel 18 van de GR WBA) 
 

 
Gemeente AB-lid Plaatsvervangend lid 
Halderberge De heer ir. P.J. Bons De heer J.C.M. Paantjens 
Rucphen de heer C.J. Evers Mevrouw L.F.E.A. Matthijssen-de Jong 
Etten-Leur de heer J.P. van Hal  De heer A.P.M.A. Schouw 
Moerdijk de heer J.P.M. Klijs De heer J.J. Kamp 
Zundert Mevrouw L.C. Poppe- de Looff De heer J.M. Aarts 
Roosendaal de heer C.A. Lok De heer J.A.M. Verbraak 
Bergen op 
Zoom 

De heer A.J.M. Coppens De heer A.G.J. van der Weegen 

Woensdrecht De heer ing. J.M.A. van Agtmaal De heer J.P.M. de Waal 
Steenbergen Mevrouw P. Lepolder-Ruitenberg Mevr. M. Vos 

 
Zonder verdere discussie is volgens bovenstaand voorstel besloten. 
 
4. Kiezen voorzitter AB/DB (conform artikel 6 lid 3 van de GR WBA) 
De voorzitter stelt voor de heer Klijs, als vertegenwoordiger van de gemeenten Halderberge, Rucphen, Etten-
Leur, Moerdijk, Zundert, Woensdrecht en Steenbergen, als voorzitter aan te wijzen. Mevrouw Poppe vindt deze 
procedure merkwaardig en ondersteunt het voorstel van de heer Van der Weegen om vóór 1 juli a.s. genoemde 
gemeenten zelf met een kandidaat-voorzitter te laten komen. En dat kan dan heel best de heer Klijs zijn. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Laatstgenoemde wordt hiervoor intussen persoonlijk benaderd. De heer Bons 
blijft tot 1 juli a.s. voorzitter van het AB/DB van het WBA i.o. 
 
5. Aanwijzing van DB leden (conform artikel 12 lid 1 van de GR WBA) en Plv. voorzitter (conform art 6 lid 3 van 

de GR WBA)  
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De vergadering is akkoord met de aanwijzing van AB-leden van Roosendaal en Bergen op Zoom, met name de 
heren Lok en Coppens, als lid van het DB en met de aanwijzing van de heer Lok als plaatsvervangend voorzitter.  
 
6. Machtigen van het DB in oprichting om tot 1 juli 2016 AB/DB besluiten te nemen 

Met de kanttekening van mevrouw Poppe meegenomen, dat de verslaggeving over deze besluiten gemaild 
wordt aan de overige AB-leden van het WBA i.o., besluit de vergadering volgens het voorstel. 
  

7. Vaststellen reglement van orde  
Zonder verdere discussie is volgens het voorstel besloten. 

 
8. Vaststellen vergaderschema AB/DB 

Zonder verdere discussie is volgens het voorstel besloten. 
 

9. Vervolg voorbereidingsvergadering 
a. Voorstel ondersteunende diensten WBA conform hoofdstuk 3 bedrijfsplan 

In de toelichting wordt gesproken van ‘gastgemeente’ Bergen op Zoom; dit moet ‘centrumgemeente’ Bergen 
op Zoom zijn. Vanwege persoonlijke omstandigheden van de heer Klijs is de kwestie van de frictiekosten 
voor de ondersteunende diensten voor Moerdijk, nog niet met hem besproken. Met het meenemen van deze 
kanttekeningen, gaat de vergadering vervolgens akkoord met dit voorstel. 

b. Aanbesteding Offerteaanvraag “ICT hardware werkplekken West Brabants Archief” 
Met de kanttekening van de heer Van Hal dat hem bevreemdt dat ICT WBW als marktpartij moet inschrijven, 
gaat de vergadering akkoord met dit voorstel. 

c. Bekrachtigen invulling BGO-voorzitter en bevestigen van de WOR-bestuurder voor de BOR 
 Zonder verdere discussie is volgens het voorstel besloten. 
d. Voorstel bevoorschotting 2016  

Op voorstel van de heer Van der Weegen wordt voor een beter begrip de term ‘geactualiseerde 
exploitatiebegroting’ gelezen als ‘de helft van de geaccordeerde begroting 2016’ verstaan. 
  
. 

Voor alle voorgenomen besluiten geldt overigens dat deze in de eerste formele AB vergadering na 1 juli 2016 
bekrachtigd worden. 
 
a. Besluitvorming definitief bedrijfsplan/GR in alle deelnemende colleges 

 Nog één keer moeten alle deelnemers naar de colleges voor het nemen van de volgende besluiten:  

1. Op basis van de door de raad verleende toestemming de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants 
Archief te treffen//definitief in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling West-
Brabants Archief. Bij dit punt zijn geen kanttekeningen geplaatst. 

2. Het vaststellen van het definitieve bedrijfsplan (na advies van de BOR). De verwachting is dat dit advies 
er binnen zes weken zal zijn. 

3. Wethouder (naam) aan te wijzen als lid van het Algemeen bestuur van West-Brabants Archief en 
wethouder (naam) als plaatsvervangend lid. De heer Reijnders informeert bij de gemeentelijke 
contactambtenaren of dit al gebeurd is.  

4. Het wijzigen van de Archiefverordening van de deelnemers op het onderdeel bewaarplaatsen. De heer 
Reijnders informeert bij de gemeentelijke contactambtenaren of dit al gebeurd is. 

5. Het machtigen van beoogd directeur de heer Reijnders voor (rechts) handelingen vóór 1 juli 2016 op 
basis van de begroting 2016 WBA. De heer Reijnders informeert bij de gemeentelijke contactambtenaren 
of dit al gebeurd is. 

 
b.Toelichting proces medezeggenschap. De heer Reijnders licht het vóór de vergadering uitgedeelde convenant 

over de taakverdeling BGO-BOR WBA toe: dit convenant  beoogt een correct en zuiver verloop van het 
personele (medezeggenschaps)traject. 

 
c. Begroting 2017.  
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Deze ligt nu ter kennisneming. Mogelijke reacties worden afgewacht. Er is rekening gehouden met de te 
stijgen loonkosten in 2017 en de lagere exploitatielasten voor de (voormalige) RAWB-locatie in Oudenbosch. 
 

d.  Stand van zaken projectorganisatie (o.a. de overbruggingsperiode) en het projectbudget 
De heer Reijnders schetst een positief beeld van het tot nu toe bewandelde traject: de drie diensten werken 
in gezamenlijkheid energiek en in een open grondhouding aan de benodigde werkzaamheden. Vóór de 
zomer moet het functieboek en na de zomer de plaatsing van de werknemers gerealiseerd zijn. Vanaf 17 
mei a.s. vindt gedurende een periode van ongeveer vier weken de fysieke verhuizing van de archieven 
plaats. Het voor de verbouwing van het Koetshuis benodigde krediet van € 360.000 is gisteren door de 
gemeenteraad van Bergen op Zoom gevoteerd. Die verbouwing moet 1 december a.s. gerealiseerd zijn. Aan 
deze datum is voor de aannemer een boeteclausule verbonden.   
De heer Reijnders geeft toelichting bij de verschillende posten van het transitiebudget: met de terugkeer van 
de vanwege buitengewoon verlof tijdelijk afwezige medewerkster vervallen de contractkosten van de tijdelijk 
gecontracteerde adviseurs. De eenmalige kosten van Picturae voor het samenvoegen van  Memorix 
Archieven en van Memorix Maior en die voor de ontwikkeling van een nieuwe website, zijn wel flink hoger 
uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Daar staat echter tegenover, dat de structureel jaarlijkse kosten van 

€ 60.000 naar € 40.000 teruggaan. De kosten lopen hier voor de baat uit. De verhuiskosten zijn minder dan 
begroot. Er zat een groot kostenverschil tussen de verschillende offertes. 
Op een vraag van mevrouw Lepolder over de frictiekosten antwoordt de heer Reijnders dat deze er niet zijn. 
De voorzitter en mevrouw Poppe complimenteren de projectgroep met de (realistische) opstelling van dit 
budget. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

Op een vraag van de heer Evers over de functie van de heer Janssen bij het WBA antwoordt de voorzitter dat 
hier in het overleg van het AB RAWB nog op wordt teruggekomen. 
De heer Schoneveld meldt dat een interview in BN/De Stem van 13 april jl. met de heer Reijnders, waarin 
wordt gesteld dat de volgende archieffusie er al weer aan zit te komen, hem enige bezorgdheid gegeven 
heeft.  De heer Reijnders neemt deze ongerustheid weg met de uitleg dat deze tekstpassage gezien moet 
worden in de context van de binnen de archiefwereld breed gedeelde gedachte dat een E-depot slechts 
provinciebreed geregeld kan worden en dat deze passage dus niet gezien dient te worden als de opmaat 
naar een nieuwe fusie van organisaties.  
De heer Reijnders nodigt de leden van het WBA i.o. uit voor bezichtiging van (de verbouwing van) het 
Koetshuis in de tweede helft van 2016. 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit vervolgens de vergadering. 
 

 
 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief in zijn vergadering van 1 juli  
2016 

 
 

, voorzitter. 
 
 

, secretaris. 
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Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam West-Brabants Archief, gevestigd te Bergen 
op Zoom; 

 
Overwegende dat het wenselijk is dat een reglement van orde wordt vastgesteld voor de 
vergaderingen van het algemeen bestuur; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief, de 
Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;  
 
besluit vast te stellen het 
 
 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen 

bestuur van het openbaar lichaam West-Brabants Archief 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
Dit reglement verstaat onder: 

a. De regeling: de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief; 
b. Het openbaar lichaam: West-Brabants Archief; 
c. Het algemeen bestuur: Het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 6 en verder, van de 

regeling; 
d. Het dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 12 en verder, van de 

regeling; 
e. De voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 16 en verder, van de regeling; 
f. De secretaris: de als bedoeld in artikel 18, eerste lid van de regeling, of diens 

plaatsvervanger. 

Artikel 2: Grondslag 
Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 9, eerste lid van de regeling. 

Artikel 3: De voorzitter 
De voorzitter leidt de vergadering van het algemeen bestuur en is belast met: 

a. Het formuleren van de door de vergadering te beslissen vraagpunten; 
b. Het formuleren van genomen besluiten; 
c. Het handhaven van de orde in de vergaderingen, overeenkomstig de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de regeling en dit reglement. 
 
Artikel 4: De secretaris 
1. De secretaris is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig. 
2. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als 

bedoeld in dit reglement deelnemen. 
3. De secretaris heeft een adviserende stem. 
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Hoofdstuk 2: Voorbereiding van de vergadering 
 
Artikel 5: Vergaderfrequentie en plaats van vergaderen 
1. Het algemeen bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema 

of op in onderling overleg vast te stellen data met inachtneming van hetgeen in artikel 10 
van de regeling is bepaald. 

2. De vergaderingen worden als regel in de vestiging van het openbaar lichaam gehouden. De 
voorzitter is bevoegd om een andere vergaderlocatie te bepalen.  

 
Artikel 6:  Oproeping, agenda en vergaderstukken 
1. De voorzitter zendt schriftelijk of op elektronische wijze, voor zover mogelijk tenminste tien 

dagen voor een vergadering, aan de leden een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en 
plaats van vergadering. Hij doet dit met bijvoeging van een agenda met bijbehorende 
stukken.  

2. In dringende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan van de termijn genoemd in het 
eerste lid worden afgeweken. 

3. De voorzitter draagt tevens zorg voor de openbare kennisgeving van de vergadering. Dit 
geschiedt door aankondiging van de vergadering en de wijze waarop een ieder de agenda 
en daar bijbehorende stukken kan inzien, op de websites van de deelnemers aan de 
regeling behoren dan wel op de website van het openbaar lichaam en/of in lokale huis-aan-
huisbladen.  

4. De agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproeping ter 
inzage gelegd bij de secretaris en bij de deelnemers aan de regeling. 

5. Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd als bedoeld in artikel 25, tweede lid van 
de Gemeentewet, blijven deze stukken in afwijking van lid 5, onder berusting van de 
secretaris en verleent de secretaris de leden van het algemeen bestuur inzage. 

 
 
Hoofdstuk 3: Orde van de vergadering 
 
Artikel 7: Opening van de vergadering en quorum 
1. De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat meer dan de helft 

van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 
2. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar 

dit artikel, een nieuwe vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het 
bezorgen van de oproep is gelegen.  

3. De op de agenda vermelde punten worden behandeld in de volgorde waarin zij op de 
agenda zijn vermeld, tenzij de voorzitter de volgorde wijzigt. 

 
Artikel 8: Deelneming derden aan een vergadering 
De voorzitter kan een ambtelijk medewerker of een derde uitnodigen deel te nemen aan de 
beraadslagingen teneinde een nadere toelichting te verschaffen op een agendapunt dan wel om 
zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven. 
 
Artikel 9: Ingekomen stukken en mededelingen 
1. Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken, respectievelijk mededelingen die het dagelijks 

bestuur aan het algemeen bestuur wenst te doen, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst 
wordt aan de leden van het algemeen bestuur toegezonden en bij de vergaderstukken ter 
inzage gelegd. 

2. In de vergadering vindt behandeling plaats van de ingekomen stukken op een door het 
algemeen bestuur bepaalde wijze van afdoening. 

 
Artikel 10: Verslaglegging 
1. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de notulen van de vergadering. 
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2. De notulen bevatten ten minste: 
a. de namen van de aanwezige (plaatsvervangende) en afwezige leden; 
b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen; 
c. een beknopte opgave van de inhoud van de ingekomen stukken, gedane mededelingen, 

kennisgevingen en voorstellen; 
d. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; 
e. een formulering van de door het bestuur genomen besluiten. 

3. De stemverhoudingen van een gehouden stemming worden alleen in de notulen vermeld als 
een lid van het algemeen bestuur daar om vraagt. 

4. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, nadat de notulen in 
conceptvorm aan de leden zijn toegezonden, stelt het algemeen bestuur deze notulen vast. 

5. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 
6. De vastgestelde notulen zijn openbaar tenzij en voor zover door het algemeen bestuur, 

gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, anders wordt 
beslist. 

 
Artikel 11: Verslaglegging besloten vergaderingen 
1. De notulen van een besloten vergadering op grond van artikel 11, eerste lid van de regeling, 

liggen uitsluitend voor de leden bij de secretaris ter inzage. 
2. Deze notulen worden in de eerstvolgende reguliere vergadering in een besloten deel ter 

vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het algemeen bestuur een besluit 
over het al dan niet openbaar maken van deze notulen.  

 
 
Hoofdstuk 4: Procedures bij stemmingen 
 
Artikel 12: Algemene bepalingen over stemming 
1. Ieder lid van het algemeen bestuur, inclusief de voorzitter, kan om stemming vragen. Indien 

over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen. 
2. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting 

heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft 
deelgenomen overeenkomstig artikel 29 van de Gemeentewet. 

3. Stemming geschiedt mondeling na hoofdelijke afroeping door de voorzitter, tenzij artikel 15 
van toepassing is. 

4. De voorzitter of secretaris roept de leden bij naam op hun stemming uit te brengen conform 
de volgorde van de presentielijst. De voorzitter brengt als laatste zijn stem uit. 

5. Bij hoofdelijke stemming brengt ieder lid zijn stem uit met het woord 'voor' of het woord 
'tegen', zonder enige toevoeging. 

6. Een lid onthoudt zich van stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of 
middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Een 
benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de 
keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 

7. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, onder vermelding van het 
aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Tevens doet de voorzitter mededeling van het 
genomen besluit. 

 
Artikel 13: Schriftelijke stemming over personen 
1. Bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van 

personen wordt gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Indien de stemming 
betrekking heeft op meerdere personen en bij een eerste stemming door niemand de 
volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft in dezelfde vergadering een tweede 
stemming plaats tussen twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op 
zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee 
personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee 
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personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of de 
tweede stemming de stemmen staken, dan beslist terstond het lot. 

2. Bij een schriftelijke stemming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt onder het 
deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van één stembriefje en onder het 
uitbrengen van een stem het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje. 

 
 
Hoofdstuk 5: Slotbepalingen 
 
Artikel 14: Uitleg reglement 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit 
reglement, beslist het algemeen bestuur op voorstel van de voorzitter. 
 
Artikel 15: Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016. 
 
Artikel 16: Citeertitel 
Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement van orde van het algemeen bestuur van 
het West-Brabants Archief. 

 
 
 
 

Aldus vastgesteld te Bergen op Zoom op 01 juli 2016, 
 
 
de voorzitter,       de secretaris,    
  
 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs       W.F.L. Reijnders  
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Voorstel ondersteunende diensten WBA conform hoofdstuk 3 bedrijfsplan  
 
 
 
1. Inleiding 
 
Het WBA zal geen eigen personeel in vaste dienst nemen voor ondersteunende processen als financiën, 
P&O/salarisadministratie, juridische zaken en inkoop. Deze personele ondersteuning zal zoveel als mogelijk 
worden afgenomen van de deelnemende gemeenten. Dit is vastgesteld in het bedrijfsplan van het WBA 
(paragraaf 3.2). Verder is opgemerkt dat bij het maken van de keuze rekening wordt gehouden met de 
(verwachte) ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke samenwerking voor bedrijfsvoeringstaken, hierbij 
zijn de ICT WBW genoemd en de mogelijkheid van samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal.  
 
In het bedrijfsplan is nog geen keuze gemaakt welke ondersteuning wordt afgenomen en bij wie van de 
deelnemende gemeenten.  
 
2. Overwegende 

 
a) De ondersteunende diensten zien toe op de processen: 

- Financiën en Planning & Control 
- Personeel en Organisatie (inclusief salarisadministratie) 
- Inkoop 
- Juridische zaken 

b) Voor Financiën en Planning & Control en Personeel en Organisatie is sprake van een volledig aanbod van 
dienstverlening dat in continuïteit en kwaliteit geborgd moet worden; 

c) Voor Inkoop en Juridische zaken is geen sprake van een volledig pakket aanbod van dienstverlening, hier is 
sprake van vraaggerichte ondersteuning voor beperkte onderdelen en/of vraagstukken; 

d) Voor ondersteunende diensten is in de begroting een maximale vergoeding opgenomen van € 60.000 per 
jaar voor het totaal; 

e) ICT is aanvullend genoemd als onderdeel dat bij deze dienstverlening betrokken dient te worden. Hierbij dient 
in ogenschouw te worden genomen dat de automatisering binnen het WBA beperkt is tot voornamelijk de 
kantoororganisatie en dat ICT-kennis en ervaring beschikbaar is binnen het WBA;  

f) Voor ICT is in de begroting een afzonderlijk bedrag opgenomen van in totaal € 50.000 per jaar; 
g) De informatiekant van ICT is buiten de kantoorautomatisering specifiek voor het archief (bijv E depot) en valt 

derhalve buiten de ondersteunende diensten; 
h) Het onderdeel communicatie valt eveneens buiten de ondersteunende diensten; 
i) Binnen de regionale samenwerking is het gebruikelijk dat de bedoelde ondersteuning wordt verleend door de 

gastgemeente (dus een herbevestiging  van de eerder toegepaste gedragslijn waarbij de ondersteunende 
diensten worden geleverd door de gastgemeente). 

 
3. Voorstel 
 
- De ondersteunende diensten voor Financiën en Planning & Control en Personeel en Organisatie (inclusief 

salarisadministratie) nader uit te werken in een Dienstverleningsovereenkomst en deze onder te brengen bij 
de gastgemeente Bergen op Zoom binnen de financiële kaders die in de begroting van het WBA zijn 
opgenomen;  

- De ondersteunende diensten voor Juridische zaken onder te brengen bij de gastgemeente Bergen op Zoom 
op basis van regie. Daarbij in aanmerking nemende dat binnen de regionale samenwerking, afhankelijk van 
de gevraagde expertise, tot invulling wordt gekomen; 

- Voor wat betreft inkoop gebruik te maken van het Regionaal Inkoopbureau; 
- Voor ICT een aanbestedingstraject uit te voeren voor wat betreft investeringen en exploitatie bij drie partijen, 

waarbij nadrukkelijk de regionale samenwerking ICT WBW wordt betrokken;  
- Het Dagelijks Bestuur te machtigen de Dienstverleningsovereenkomsten te ondertekenen namens het WBA, 

alsmede de overeenkomst voor ICT.   
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Fase	1	(07‐2016):	 Mobiele	werkplekken	
 

1.1	 Telefonie	
Alle 21 medewerkers worden voorzien van een mobiele telefoon. Hiernaast zullen vier werkplekken  
beschikken over een vast telefoon toestel. De mobiele telefoons worden zelf door de medewerker 
aangeschaft en de vier vaste MS Skype for Business toestellen door de ICT leverancier. Deze moeten 
op de locaties in Bergen op Zoom en Oudenbosch geïnstalleerd worden met een nieuw vast nummer 
voor het WBA. 

Keuze aanschaf mobiele telefonie: 

 BYOD (Buy your own device) 
o De medewerker krijgt zolang van de regeling gebruik gemaakt wordt een bijdrage per 

maand 
o De medewerker sluit zelf een abonnement af met daarbij een toestel 
o De medewerker blijft zelf verantwoordelijk voor het type abonnement en het verbruik 

hiervan 
 

De medewerker blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het toestel en verbruik van het abonnement. 
De ICT leverancier moet het mogelijk maken dat de gebruiker zelf zijn of haar telefoon kan koppelen 
binnen de Office 365 omgeving.  

Zowel de vaste als de mobiele toestellen zijn gekoppeld aan een telefooncentrale. Het WBA zal op 
één vast nummer bereikbaar zijn. Van hieruit moet doorgeschakeld kunnen worden naar vaste of 
mobile toestellen. Personeel, zowel mobiel als vast krijgt ook de mogelijkheid intern zakelijk te kunnen 
bellen. 

De mobiele telefoons kunnen zowel privé als zakelijk gebruikt worden. Hierbij is het van belang dat 
iedereen zowel over een eigen 06 nummer beschikt als het centrale nummer voor zakelijk gebruik. 
Privé gesprekken dienen gescheiden te worden van zakelijke. Indien naar een klant gebeld wordt zal 
enkel het centrale zakelijke nummer in zijn of haar scherm getoond worden. 
 
Gewenst is een volledige integratie van de telefooncentrale met Office 365 waarbij de volgende 
functies geboden worden: 

 Telefoonboek (intern & extern) 
 Persoonlijke instellingen wijzigen (afwezigheid, thuiswerken e.d.) 
 Koppeling met MS Outlook agenda 
 Doorschakel mogelijkheden 
 Vergaderen op afstand (conference call) 

 
De opdrachtnemer regelt naast de integratie en inrichting van de telefooncentrale ook de afspraken 
met de provider bij vaste telefonie welke op de huidige locaties in gebruik zijn. Hiernaast zorgt de 
leverancier tijdens de training (H 1.7) ook dat de mobiele toestellen geschikt worden gemaakt voor MS 
Skype for Business waarmee iedereen naast het privé 06-nummer ook gebruik kan maken van het 
centrale vaste nummer van het WBA. 

	
 	



1.2	 Server	&	opslag	
De drie huidige archiefdiensten bezitten elk verschillende netwerkschijven en andere (offline) 
opslagmedia. Dit zijn onder andere: 

 Drie afdelingsschijven, gebruikt voor bedrijfsvoering en gedeelde werkomgeving  
 Media schijven, netwerkschijf met foto / film bestanden 
 Backup schijven, netwerkschijf met moederbestanden van scanprojecten 
 Offline opslagmedia, externe schijven, cd’s / dvd’s en tapes. Bevat moederbestanden van 

scanprojecten 

De drie huidige afdelingsschijven worden vervangen door één nieuwe schijf met een totale omvang 
van circa 1Tb. Deze moet vanuit iedere locatie benaderd kunnen worden, zowel vanuit kantoor als 
thuis of onderweg. De afdelingsschijf is een gezamenlijke werkomgeving welke met iedere 
medewerker gedeeld is. De afdelingsschijf moet geïntegreerd worden in Office 365. Hiervan moet 
minimaal dagelijks een backup gemaakt worden.  
 
De overige schijven kunnen worden opgedeeld in twee categorieën, een dynamische werk-/productie 
schijf en een statische backup omgeving. Voor een dynamische werk of productieomgeving volstaat 
een netwerkschijf van circa 1Tb, eventueel kan deze ook gecombineerd worden met de 
afdelingsschijf. Deze voldoet aan dezelfde voorwaarde als de afdelingsschijf. 
 
Alle backups en moederbestanden van de huidige netwerkschijven en overige opslagmedia kunnen 
verzameld en opgeslagen worden op een NAS. Op het netwerk binnen het koetshuis dient een NAS 
aangesloten te worden welke minimaal elke maand gesynchroniseerd wordt met een tweede NAS in 
het depot van het RAWB te Oudenbosch (zie ook fase voor installatie). Beide NAS systemen 
beschikken ieder over circa 18Tb aan opslag. Via een ftp verbinding moet deze server beschikbaar 
zijn voor de beheerder(s). Iedere NAS bevat minimaal 4 sloten. 

	

1.3	 Risico’s	en	veiligheid	
De volledige werkomgeving zal geïntegreerd worden in een Office 365 omgeving. Microsoft biedt 
voldoende beveiliging om deze Office werkplek veilig binnen en buiten het WBA te kunnen gebruiken. 
Personeel dient zich ervan bewust te zijn dat kantoorwerkzaamheden enkel binnen Office 365 
uitgevoerd mogen worden. Werkzaamheden binnen vakapplicaties zijn allemaal web-based en 
daarmee ook met een wachtwoord beveiligd. 
 
Lokale of externe opslag dient zoveel als mogelijk vermeden te worden. Alle apparatuur wordt door 
middel van een Microsoft wachtwoord beveiligd.  

	

1.4	 Dienstverlening	
Met de ICT leverancier wordt een dienstverleningsovereenkomst voor 3 jaar afgesloten. Hierin wordt 
bepaald op welk niveau service en ondersteuning verleend wordt aan het WBA. Indien problemen 
ontstaan met de hard- of software zal op basis van nacalculatie service afgenomen worden. Het WBA 
beschikt zelf over capaciteit om incidenten tijdelijk zelf op te lossen, onder andere door het gebruik 
van reserve apparatuur. Enkel de producten welke geleased worden zullen binnen een afgesproken 
termijn direct ondersteund worden. 
 
 
 	



1.5	 Mobiele	werkplekken	
Alle 21 personeelsleden zullen worden voorzien van een mobiele werkplek. Deze werkplek zal 
bestaan uit een draagbare laptop of ultrabook en een mobiele telefoon. Afhankelijk van de functies en 
de mobiliteit van het personeel zal een mobiel apparaat gekozen worden om mee te werken. 
 
De volgende eisen worden gesteld aan de laptop voor de medewerker welke vaak op het kantoor 
werkt: 
 

 
 A-merk laptop met 15,6 inch schermformaat  
 Krachtig; CPU i5, 8Gb RAM, 500-1000Gb 
 Aansluitingen; HDMI, USB 
 Mogelijkheid voor aansturen twee afzonderlijk beeldschermen 
 Besturingssysteem Windows 10  
 Licentie Office 365 Enterprise E5 

 
 

 
De volgende eisen worden gesteld aan het mobiele apparaat voor de medewerker welke regelmatig 
mobiel of thuis werkt: 
 

 A-merk hybride- of ultrabook 12,7 inch 
 Krachtig; CPU i5, 6-8Gb RAM, SSD HD 256Gb 
 Aansluitingen; HDMI / DisplayPort, USB 
 Besturingssysteem Windows 10 of OS X 
 Licentie Office 365 Enterprise E5 
 Voorbeeld: MS Surface Pro 4 

 

	

1.6	 Digitale	werkomgeving:	Office	365	
Het WBA wil als digitale werkomgeving gebruik gaan maken van Office 365. Hiervoor moeten de 
volgende onderdelen geregeld worden: 

 Aanschaf & installatie licenties voor 21 medewerkers 
 Aanmaken van gedeelde werkomgeving (afdelingsschijf) 
 Aanmaken van gedeelde media / productie schijf 
 Configuratie van 21 werkplekken 

o Aanmaak emailadressen medewerkers en info@westbrabantsarchief.nl, 
studiezaal@westbrabantsarchief.nl, secretariaat@westbrabantsarchief.nl 

o Toegang persoonlijke werkschijf 
o Configureren van agenda 

 Koppeling en autorisaties agenda’s vanuit secretariaat en delen met collega’s 
 Koppeling telefonie met Office 365 
 Toegang tot een SharePoint pagina welke op termijn uitgebouwd kan worden 
 Toegang tot backup van emails en oude afdelingsschijven 

 
 
 	



1.7	 Training	Office	365	
Om direct te kunnen werken met de nieuwe mobiele apparatuur en de Office 365 omgeving is het van 
belang dat alle 21 medewerkers een training volgen. De insteek hiervan is leren door te doen. Tijdens 
deze training gaan de deelnemers direct de eigen werkplek configureren zoals het instellen van de 
email, agenda en gedeelde werkomgeving. Tijdens de training zullen minimaal de volgende 
onderwerpen aan bod komen: 

Configuratie & gebruik Office 365 op laptop / ultrabook / mobiele telefoon; 
 

o Instellen mobiele telefonie (Skype for business) 
 Zakelijk en privé bellen 
 Contactenlijst 
 Functies; in de wacht / doorschakelen 

 
o Email 

 Email functies 
 Afwezigheidinstellingen 

 
o Agenda  

 Afspraken plannen 
 Werkvoorraad 

 
o Office 365 applicaties 

 Productie / bedrijfsvoering 
 Mobiele mogelijkheden 
 Bestanden delen / afdelingsschijf 
 Projectgroepen 
 Communiceren (SharePoint) 

 

 	



Fase	2	(01‐2017):	 Inrichting	ICT	infrastructuur	Koetshuis	

2.1	 Netwerk	
Het koetshuis is voorzien van glasvezel. Van 
hieruit moet een veilig en snel netwerk 
ingericht worden. Dit netwerk zal zowel 
bedraad (UTP met minimaal CAT 6) als 
draadloos (voldoende snelheid) in het 
gebouw geïnstalleerd worden. De aannemer 
zal het Koetshuis voorzien van een bedraad 
netwerk en UTP aansluitingen op diverse 
plaatsen. Hierop zal door de ICT leverancier 
een switch en draadloze routers 
geïnstalleerd worden. De switch moet 
minimaal 52 poorten bevatten met de 
mogelijkheid om later verder uit te kunnen 
breiden. 
 
Op zowel de eerste verdieping, begane grond als kelderverdieping komen in totaal 6 draadloze 
routers beschikbaar voor een WIFI verbinding. De 18 vaste, productie en 4 raadpleeg werkplekken 
zullen op een vaste UTP wandcontactdoos aangesloten moeten kunnen worden.  
 
De snelheid van het gehele netwerk moet ruim voldoende zijn voor circa 25 werkplekken. Hierbij dient 
met name ook rekening gehouden te worden met een ruime capaciteit voor uploaden van bestanden. 
Ten slotte moet het gehele netwerk beschermd worden met onder andere een firewall en 
virusscanner. 
 

2.2	 Telefonie	
De in fase 1 aangeschafte telefonie moet op de nieuwe locatie in het Koetshuis geïnstalleerd worden. 
Er dient een vaste telefoonaansluiting afgenomen te worden bij een provider. De ICT leverancier 
regelt alle zaken omtrent het contract en aansluitingen. Ook de eerder ingeregelde (mobiele) telefonie 
dient probleemloos te functioneren op de nieuw werkplek. 
 

2.3	 Inrichting	werkplekken	
In totaal komen er 18  werkplekken waarvan op de eerste verdieping 16 en twee op de begane grond 
(ontvangstbalies). De werkplekken voldoen aan de volgende specificaties; 

 Vaste netwerkaansluiting (bedraad UTP) 
 A-merk beeldscherm dubbel 22 inch full HD, HDMI & DisplayPort, luidsprekers, VESA, hoogte 

verstelbaar 
 Dockingstation geschikt voor dubbele monitor 
 Dubbele monitor standaard  
 Toetsenbord + muis  
 Vaste telefoon verbonden met MS Skype 

o Twee baliefuncties (begane grond)  
o Twee secretariële functies (1ste verdieping) 

 

2.4	 Productie	werkplek	
Voor een aantal werkzaamheden moet een 
productiewerkplek ingericht worden. Werkzaamheden als 
scanning of bewerking aan fysieke archieven vereisen 
voldoende ruimte en de juiste apparatuur. In de studiezaal 
zal hiervoor één productie werkplek beschikbaar gesteld worden. Deze werkplek moet aan de 
volgende specificaties voldoen: 



 Vaste netwerkaansluiting (bedraad UTP) 
 A-merk beeldscherm 22 inch full HD, HDMI & DisplayPort, luidsprekers, VESA, hoogte 

verstelbaar; 
 A-merk computer, minimale eisen: CPU i7, 8Gb RAM, 1Tb HD 

o Desktop 
 Toetsenbord + muis 
 Windows 10 
 Licentie Office 365 Enterprise E5 
 Vaste telefoontoestel gekoppeld aan de centrale i.c.m. MS Skype 
 Koppeling negatieven scanner / boekenscanner 

 

2.5	 Raadpleeg	&	werkplek	studiezaal	
Op de begane grond is de studiezaal gesitueerd. Deze biedt 6 vaste raadpleegplekken en 2 flexibele 
werkplekken voor bezoekers en vrijwilligers. Bezoekers kunnen hier de website bezoeken of andere 
webapplicaties bekijken. Vrijwilligers kunnen vanuit deze plek invoerwerkzaamheden verrichten. Deze 
raadpleeg- en werkplekken dienen aan de volgende specificaties te voldoen; 

 Vaste netwerkaansluiting (bedraad UTP) 
 A-merk beeldscherm 22 inch full HD, HDMI & DisplayPort,  

             luidsprekers, VESA, hoogte verstelbaar; 
 A-merk mini pc, minimale eisen: CPU i3, 4Gb RAM; 
 Toetsenbord + muis 
 Windows 10 

 
 
De volgende eisen worden gesteld aan de laptop voor de mobiele werkplek op de studiezaal: 

 
 A-merk laptop met 15 inch schermformaat  
 Krachtig; CPU i3, 4Gb RAM 
 Aansluitingen; HDMI, USB 
 Besturingssysteem Windows 10  

 
 

2.6	 Multifunctionele	ruimtes	
De multifunctionele ruimtes kunnen voor verschillende functies benut worden zoals vergaderingen en 
presentaties. De volgende apparatuur moet aangeschaft en geïnstalleerd worden; 

Vergaderruimte 1ste verdieping 
 LED TV 60 inch 

 
Studiezaal begane grond 

 Projector; Full HD, min. 3000 lm (reeds aanwezig) 
o Installatie aan plafond 

 Projectiescherm 120 inch 
 Multifunctionele netwerk printer (reeds aanwezig) 

 
Kelder 

 Draagbare projector, min. 2200 lm 
 Projectiescherm 100 inch (reeds aanwezig) 

 

2.7	 Installatie	NAS	
Op het netwerk binnen het koetshuis dient een NAS aangesloten te worden welke minimaal elke 
maand gesynchroniseerd wordt met een tweede NAS in het depot van het RAWB te Oudenbosch. Via 
een ftp verbinding moet deze server beschikbaar zijn voor de beheerder(s).  
 



Overzicht	aantallen	ICT	voorzieningen	
 
Benodigde hardware  
 

Hardware Aantal  Fase 

Laptop 15 inch 18 1

NAS 18-20Tb 2 1

Ultrabook, Surface Pro 4 3 1

Dockingstation 21 1

Desktop PC, productie 1 2

Laptop 15 inch 2 2

Mini PC 6 2

Led TV 60 inch 1 2

Dubbele monitor standaard 18 2

Monitor 22 inch 44 2

Toetsenbord + muis 26 2

Glasvezel modem 1 2

Switch 1 2

Draadloze router 6 2

Vaste telefoon, MS Skype 2 2

Draagbare projector 1 2

Projectiescherm 120 inch 1 2

 
 

Software & diensten 
 

Software / dienst Aantal Fase 

Office 365 Enterprise E5 21 1

Installatie hard- & software 1 1

Cursus / training Office 365 21 1

Service Level Agreement (contract o.b.v. 
nacalculatie) 

1 1

Glasvezel internet (250 Mb/s d/u) 1 2

Installatie infrastructuur Koetshuis 1 2

Videobewerking (MS Movie Maker) 1 2
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1.  Inleiding 
Algemeen 
Het West‐Brabants Archief (hierna te noemen WBA of aanbestedende dienst) heeft naar aanleiding 
van het samenvoegen van diverse locaties behoefte aan de inrichting van diverse werkplekken en 
raadpleegcomputers. De eisen en wensen met betrekking tot de gevraagde opdracht zijn 
omschreven in dit Programma van Eisen, (hierna te noemen PvE) en in het tevens bijgevoegde 
Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA (bijlage 4). Dit plan is bedoeld om aanbieders de 
mogelijkheid te bieden op een goede wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht. 
 
Procedure 
Conform wet‐ en regelgeving en de inkoopvoorwaarden van de gemeente Moerdijk, is gekozen 
voor een meervoudig onderhandse procedure, waarbij 3 tot 5 partijen uitgenodigd worden tot het 
uitbrengen van een aanbieding.  
 
Percelen en varianten 
De opdracht voor deze aanbesteding wordt in één te gunnen perceel aanbesteed. 
Varianten zijn niet toegestaan. 
 
Gunning 
Gunning vindt plaats op basis van laagste prijs. Dit betekent: laagste totaalprijs voor de gehele 
opdracht. Het WBA heeft geen aanvullende wensen, welke mogelijk tot onwenselijke meerkosten 
kunnen leiden. Het Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA is dermate tot in detail 
uitgewerkt, dat een andere manier van gunning geen toegevoegde waarde heeft. 
 
Communicatie 
Het WBA wordt bij de aanbesteding begeleid door het Inkoopbureau West‐Brabant. De Stichting 
Inkoopbureau West‐Brabant is werkzaam voor 24 gemeentelijke organisaties in West‐Brabant, 
Zeeland en Zuid‐Holland. 
 
Communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure dient uitsluitend schriftelijk te verlopen via de 
contactpersoon voor de aanbesteding: 
 
De heer C. Hopmans 
Inkoopadviseur, Inkoopbureau West‐Brabant 
E‐mail: c.hopmans@inkoopwestbrabant.nl 
  
Planning 
Het tijdpad van de aanbestedingsprocedure ziet er samengevat als volgt uit: 

Procedurestap  Datum  Toelichting 

Offerteaanvraag  25 april 2016   

Sluitingstermijn voor stellen van vragen over de 
Offerteaanvraag en de aanbestedingsprocedure 

2 mei 2016  Uiterlijk 10.00 uur 

Verzending Nota van Inlichtingen behorende bij 
de Offerteaanvraag  

4 mei 2016  Streefdatum 

Sluitingstermijn indiening van de inschrijving  11 mei 2016  Uiterlijk 11.00 uur 

Definitieve gunning  13 mei 2016  Streefdatum 
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2.  Omschrijving opdracht  

2.1  Aanleiding project 

 
Het Regionaal Archief West‐Brabant (RAWB), het stadsarchief Roosendaal en het Gemeentearchief 
Bergen op Zoom vormen vanaf 1 juli a.s. het West‐Brabants Archief (WBA). Het WBA gaat gebruik 
maken van een nieuwe locatie, Het Koetshuis van het Markiezenhofcomplex te Bergen op Zoom.  
De locatie Koetshuis wordt geschikt gemaakt met de inrichting van een netwerk, plaatsing van 
diverse werkplekken en een aantal raadpleegcomputers. Vanwege verbouwingswerkzaamheden 
kan deze locatie tussen 1 december 2016 en 1 januari 2017 worden betrokken. In de periode 1 juli 
2016 tot betrekken van het Koetshuis, werkt het WBA vanaf de huidige drie locaties. Medewerkers 
dienen al wel vanaf 1 juli over de ICT voorzieningen te beschikken. Daarmee bestaat het project uit 
een meerledige levering, nl.: 
 
Fase 1 A: Uiterlijk 20 juni 2016 dienen de hard‐ en software zoals beschreven in paragraaf 2.1 van 
het Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA te worden geleverd en gebruiksklaar te 
worden gemaakt op locatie Beukenlaan 1d te Oudenbosch. 
 
Fase 1 B: Op maandag 27 juni dient er een opleiding/training te worden verzorgd, gericht op het 
gebruik van Office 365 door de nieuwe organisatie, zodat de digitale werkomgeving die is 
beschreven in paragraaf 2.3 van het Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA probleemloos 
werkt. Tijdens de training dienen ook mobiele telefoons te worden ingericht voor gebruik van 
Office 365 en telefonische onderlinge bereikbaarheid. Dit moet op de locatie Beukenlaan 1d te 
Oudenbosch plaatsvinden. 
 
Fase 2 A: Na de oplevering 1 december 2016, maar voor het betrekken van het Koetshuis in Bergen 
op Zoom 1 januari 2017, dienen netwerk‐ en verbindingsvoorzieningen in het Koetshuis te worden 
aangebracht, en dient aanvullende hard‐ en software te worden geleverd en geïnstalleerd zoals 
beschreven in paragraaf 2.2 en 3.1 van het Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA. Het 
pand wordt volledig bekabeld opgeleverd. Er is een glasvezelverbinding. 
 
Fase 2 B: De oplevering is compleet nadat de volledige ICT voorziening voor het WBA gedurende 
een periode van twee weken is getest en beproefd en probleemloos functioneert. 

2.2          Beschrijving van de opdracht     

Gezien de organisatie per 1 juli formeel gevormd is en de nieuwe locatie in december in gebruik 
genomen kan worden zal de opdracht in twee fasen worden uitgesplitst; 
  

 Fase 1 A en Fase 1 B; opgeleverd per 1 juli 2016 aan de Beukenlaan 1D te Oudenbosch 

 Fase 2 A en Fase 2 B; opgeleverd per 1 januari 2017 in het Koetshuis van het  Markiezenhof‐                             
complex te Bergen op Zoom. 

2.2.1       Fase 1 

Mobiele werkplek personeel 

Alle aan te schaffen apparatuur dient aan de specificaties te voldoen zoals omschreven in het 
Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA. 
  
∙         aanschaf laptops & ultrabooks 
∙         aanschaf & installatie vaste telefonie 
∙         aanschaf & installatie Office 365 E5 licenties 
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∙         aanmaken e‐mailadressen / agenda’s & koppeling Office 365 
∙         aanmaken gedeelde afdelingsschijf 
∙         Training Office 365 & inregelen mobiele telefonie voor 21 medewerkers 
  

2.2.2       Fase 2  

Inrichting Koetshuis 

Het Koetshuis is door de aannemer reeds voorzien van een bekabeld netwerk bestaande uit UTP 
Cat 6 kabels en schakelpunten in zowel goten als plafond. De opdrachtnemer dient hierop de 
benodigde netwerkapparatuur aan te sluiten. De in fase 1 aangeschafte mobiele apparatuur dient 
van een mogelijkheid te worden voorzien om aan vaste werkplekken aan te kunnen sluiten. De 
vaste werkplekken bestaan uit een dubbele monitor, toetsenbord, muis en een netwerkaansluiting, 
alles gekoppeld aan een docking station.  
Alle aan te schaffen apparatuur dient aan de specificaties te voldoen zoals omschreven in het 
Technisch Plan van Eisen ICT werkomgeving WBA. 
  

∙ Aanschaf & installatie netwerk randapparatuur (switch & routers) 
∙ Installatie vaste telefonie 
∙ Inrichting werkplekken 

 Aanschaf & installatie randapparatuur & aansluiting netwerk 

 Aanschaf & installatie productie werkplek 

 Aanschaf & installatie studiezaal raadpleeg‐ / werkplekken 
∙ Aanschaf & installatie apparatuur multifunctionele ruimtes 
∙ Installatie NAS (2x) 
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3.   Omschrijving voorwaarden 
 
De opdracht die het WBA wil gunnen is conform de offerteaanvraag, de Algemene 
Inkoopvoorwaarden voor leveringen & diensten van de gemeente Moerdijk en de inschrijving. De 
opdracht zal gegund worden op basis van “laagste prijs”. 
 
Eventuele andere opdrachten welke van de inschrijver afgenomen kunnen worden, vallen buiten 
deze aanbesteding en zullen op offertebasis ingekocht worden.  
 
Wijzigingen in de opdracht, evenals aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben 
geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

3.1  Van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden 

 
Op de aanbestedingsprocedure en de opdracht zijn de bijgevoegde “Algemene Inkoopvoorwaarden 
voor leveringen en diensten van de gemeente Moerdijk” van toepassing. U treft deze 
inkoopvoorwaarden aan in bijlage 3. 
 
Met het inschrijven op deze aanbesteding conformeert de inschrijver zich aan deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden. Het WBA wijst andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

3.2  Toepasselijk recht en geschillen 

 
Op deze aanbesteding en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing. 

3.3  Betaling 

 
De leverancier mag na het leveren van de onderdelen zoals benoemd in paragraaf 2.1 een factuur 
versturen. Er mag een factuur verzonden worden voor fase 1A en 1B. Vervolgens mag na afronden 
van fase 2C en fase 2D een factuur verzonden worden. De betaling geschiedt vervolgens binnen 30 
werkdagen nadat de factuur ontvangen en goedgekeurd is bij het WBA. De factuur moet worden 
verzonden aan: 
 
West‐Brabants Archief 
p/a Steenbergsestraat 6 
4611 TE  Bergen op Zoom 
info@westbrabantsarchief.nl  
 
De factuur dient minimaal te vermelden: 

 specificatie van het geleverde; 

 datum van levering; 

 specificatie van het factuurbedrag; 

 Kenmerk:  “ICT Hardware werkplekken WBA” SIW‐REG‐CHS‐2016‐004787  
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4  Aanbesteding 

4.1  Aanbestedingsuitgangspunten  

4.1.1  Coördinatie en communicatie gedurende de aanbestedingsprocedure 

Het Inkoopbureau West‐Brabant begeleidt namens de aanbestedende dienst de inkoop‐ en 
aanbestedingsprocedure van deze opdracht. Gedurende de aanbestedingsprocedure verloopt alle 
communicatie via de vaste contactpersoon van het Inkoopbureau West‐Brabant, te weten de heer 
C. Hopmans. 
 
Tijdens de aanbestedingsprocedure vindt alle communicatie tussen de inschrijvers en 
aanbestedende dienst uitsluitend schriftelijk plaats. Onder schriftelijk wordt verstaan 
correspondentie per post, fax of e‐mail. Het risico van postvertraging ligt bij de inschrijver. 

4.1.2  Vertrouwelijkheid  

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. Alle verkregen informatie van inschrijvers 
zal ook vertrouwelijk worden behandeld. 

4.1.3  Mogelijke onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken 

De aanbestedende dienst heeft de aanbestedingsdocumenten met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid opgesteld. De inschrijver is verplicht aan opdrachtgever voorafgaand aan de 
aanbesteding ter zake te waarschuwen dan wel om opheldering te vragen in geval van kennelijke 
fouten of omissies in de aanbestedingsstukken, tegenstrijdigheden daaronder begrepen. Indien 
inschrijver verzuimt opdrachtgever voorafgaand aan de aanbesteding te waarschuwen voor 
kennelijke fouten of omissies in de aanbestedingsstukken dan wel om opheldering te vragen, 
herbergt dit een risico om achteraf (door de rechter) te worden verweten niet tijdig en adequaat te 
hebben gehandeld 
 
Indien de inschrijver op enigerlei wijze belemmering ziet, of juist mogelijkheden tot verbetering, 
dan dient de inschrijver dit in de vragen voor de Nota van Inlichtingen kenbaar te maken in de vorm 
van een vraag.  

4.1.4  Overige voorwaarden aanbestedingsprocedure 

De aanbesteding vindt plaats onder de volgende condities: 

 Aan de inschrijving zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden. Inschrijvers kunnen 
geen aanspraak maken op vergoeding van inschrijvingskosten in welke vorm dan ook; 

 Deze aanbesteding is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden 
uitgelegd;  

 Een inschrijving dient betrekking te hebben op de gehele opdracht. Het indienen van een 
inschrijving voor een deel van de opdracht is niet toegestaan en zal als ongeldig worden 
bestempeld en zodanig niet worden meegenomen in de verdere aanbestedingsprocedure.  

 

4.2  Verloop van de aanbestedingsprocedure 

4.2.1  Nota van Inlichtingen 

Alle houders van de Offerteaanvraag hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van de 
Offerteaanvraag en de aanbestedingsprocedure aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. 
Vragen kunnen alleen per e‐mail aan de contactpersoon uit paragraaf 4.1.1 worden ingediend tot 
uiterlijk 2 mei 2016 10.00u. 
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Alle binnengekomen vragen met de bijbehorende antwoorden, alsmede aanvullingen of wijzigingen 
vanuit de aanbestedende dienst worden op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. 
Deze Nota van Inlichtingen wordt op 4 mei 2016 (streefdatum) aan alle houders van de 
Offertaanvraag per e‐mail verstuurd. Op deze manier beschikt eenieder over dezelfde informatie.  
Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure. 

4.2.2  Indiening van de inschrijving 

De inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en voorzien van alle gevraagde bescheiden in 
een van de aanbieder afkomstig gesloten verpakking. Alleen inschrijvingen in een gesloten 
verpakking worden geaccepteerd.  
 
Op de enveloppe dient vermeld te worden: 
  Aanbesteding Hardware WBA 
  t.a.v. C. Hopmans 
  Niet openen vóór 11 mei 2016 11.00 uur 
 
  
De offerte kan worden ingediend bij het Regionaal Archief West‐Brabant  
 
Bezoek‐ en postadres:  
Beukenlaan 1d 
4731 CD  Oudenbosch 
 
De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de inschrijving. Let erop dat 
het RAWB op vrijdag gesloten is!! 
 
Inschrijvingen per fax of e‐mail en inschrijvingen welke na de sluitingstermijn worden ingediend, 
worden niet beoordeeld en zijn daarmee uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.  
 
De inschrijving moeten een gestanddoeningstermijn hebben van tenminste 90 dagen of zoveel 
langer of korter als in de offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de 
dag waarop de inschrijvingstermijn sluit, of op de dag die wordt vermeld in de offerteaanvraag. 
 
De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. 

4.2.3  Voorbehoud gunning 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om voor de gehele opdracht of voor gedeelten van 
de opdracht niet tot gunning over te gaan, om welke reden dan ook. De gunning geschiedt onder 
voorbehoud dat de vereiste toestemmingen door de bevoegde autoriteiten zijn verkregen. 
 
Eveneens geldt indien er geen of onvoldoende geldige dan wel geschikte inschrijvingen worden 
ingediend, de opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om niet tot gunning over te gaan. 

4.2.4  Compleetheid inschrijving 

De inschrijving wordt allereerst getoetst op de procedurele voorwaarden en op compleetheid. 
Indien niet wordt voldaan aan één van de onderstaande procedurele voorwaarden van inschrijving 
of indien de inschrijving niet compleet is leidt alleen dit feit al tot directe uitsluiting van verdere 
deelname aan de aanbestedingsprocedure. 
 
De inschrijving dient betrekking te hebben op de gehele opdracht, inschrijvingen op een gedeelte 
van de opdracht worden niet geaccepteerd. 
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De inschrijving dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen: 
 

1. De inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn; 
2. De inschrijving dient tijdig te zijn ingediend; 
3. De inschrijving dient op de gehele opdracht betrekking te hebben, zoals de opdracht staat 

omschreven in hoofdstuk 2; 
4. De inschrijving dient een gestanddoening termijn te hebben van tenminste 90 dagen,  

gerekend vanaf de aanbestedingsdatum. 

4.3  Gunning 

 
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijsinschrijving. Na afronding van de 
beoordeling bericht de aanbestedende dienst elke inschrijver schriftelijk over de gunning. Daarbij 
wordt de naam van de inschrijver vermeldt waaraan de aanbestedende dienst de opdracht gunt en 
motiveert de aanbestedende dienst de keuze, waarbij de behaalde scores van de afgewezen 
inschrijver worden afgezet tegen de behaalde scores van de winnende partij. 
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Bijlage 1  Eigen verklaring  
 
Separate bijlage 
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Bijlage 2   Inschrijfbiljet 
 
 
 
Inschrijfformulier behorend bij offerteaanvraag ICT hardware werkplekken WBA met kenmerk SIW‐
REG‐CHS‐2016‐004787. 
 
Alle bedragen dienen ingevuld te worden exclusief BTW en inclusief alle mogelijk bijkomende 
kosten 
 

Benodigdheden Aantal  Fase
 

Bedrag 
 

Laptop 15 inch 18 1  

NAS 18-20Tb 2 1  

Ultrabook, Surface Pro 4 3 1  

Dockingstation 21 1  

Office 365 Enterprise E5 21 1  

Installatie hard- & software 1 1  

Vaste telefoon, MS Skype 4 1  

Cursus / training Office 365 21 1  

Service Level Agreement (contract 
o.b.v. nacalculatie) 

1 1
 

TOTAAL FASE 1 €…………………. 

Desktop PC, productie 1 2  

Laptop 15 inch, i3 2 2  

Mini PC 6 2  

Led TV 60 inch 1 2  

Dubbele monitor standaard 18 2  

Monitor 22 inch 44 2  

Toetsenbord + muis 26 2  

Glasvezel modem 1 2  

Switch 1 2  

Draadloze router 6 2  

Draagbare projector 1 2  

Projectiescherm 120 inch 1 2  

Glasvezel internet (250 Mb/s d/u) 1 2  

Installatie infrastructuur Koetshuis 1 2  

TOTAAL FASE 2 €…………………. 
 

TOTAAL FASE 1 en 2 
 
€………………………. 
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Inschrijfsom ( totaalbedrag fase 1 en 2)    € __________________   exclusief BTW 
   
 
 
Naam bedrijf:  __________________________________________________ 
 
 
Naam ondertekenaar: ____________________________________________ 
 
 
Datum: _________________ 
 
 
Plaats: __________________ 
 
 
Handtekening: ________________ 
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Bijlage 3  Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Moerdijk 
 
Separate bijlage 
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Bijlage 4  Technisch plan van eisen ICT werkomgeving WBA 
 
Separate bijlage 
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Bijlage 5  Plattegrond Het Koetshuis 
 
Separate bijlage 
 



 

1 

Voorstel bevoorschotting WBA 2016  
 
 
 
1. Inleiding 
 
Met ingang van 1 juli 2016 start het WBA. Dat betekent dat vanaf dat moment het WBA de beschikking dient te 
hebben over financiële middelen om de exploitatie te kunnen voeren. Deze financiële middelen zijn opgenomen 
in de begroting 2016 van het WBA. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt voor wat betreft de periodiciteit 
van de bevoorschotting van het WBA. 
 
2. Overwegende 
  
a) De financiële middelen voor het WBA zijn opgenomen in de begroting 2016;  
b) De begrotingsbedragen worden geactualiseerd voor de exploitatie 2016, specifiek voor het 2e half jaar; 
c) Specifiek aandachtspunt voor deze actualisatie is de post salarissen. Vooruitlopend op de plaatsing van het 

personeel zullen de kosten direct, dan wel indirect, verrekend worden met de gemeenten Roosendaal en 
Bergen op Zoom (waar een deel van het personeel nu op de loonlijst staat); 

d) Het WBA start met beperkte financiële middelen, zonder weerstandsvermogen; 
e) Het om die reden zinvol is om de financiële bijdrage in een keer vooraf in rekening te brengen bij de 

deelnemers. 
 

 
3. Voorstel 
 
De deelnemende gemeenten betalen per 1 juli 2016 - op basis van de geactualiseerde exploitatiebegroting en de 
vastgestelde verdeelsleutels - de volledige bijdrage voor het 2e half jaar 2016 aan het WBA. Hiervoor zullen de 
deelnemende gemeenten omstreeks 1 juni 2016 een voorschotfactuur ontvangen.  



 
 

 
 
Uitleenprotocol West-Brabants Archief 
 
Overwegingen 
Het West-Brabants Archief heeft de taak om de overgebrachte archieven zo goed mogelijk te beheren, te 
bewaren en ter beschikking te stellen. Veiligheid is daarbij van cruciaal belang en integraal behoud van de 
aan het WBA toevertrouwde stukken staat voorop. Die verantwoordelijkheid weegt zwaar voor het WBA. 
Uitlening dient derhalve een uitzondering te zijn. Stukken worden immers overgebracht om blijvend te 
worden bewaard. Vervoer en gebruik op andere plekken dan de studiezaal maken deze hoofddoelstelling 
kwetsbaar. 
Door de onderbrenging van bestanden in twee depots, Bergen op Zoom en Oudenbosch, ontstaat zowel 
voor de negen deelnemers als voor het WBA per 1 juli 2016 een gewijzigde situatie en dan met name ten 
aanzien van de dienstverlening.  
In geval van vragen vanuit de ambtelijke organisaties is allereerst van belang dat dergelijke vragen zo 
specifiek en toegespitst mogelijk worden gesteld opdat het WBA een gericht antwoord kan verstrekken. De 
originele archiefstukken worden enkel in bijzondere gevallen buiten de depots of de studiezaal in Bergen op 
Zoom ter beschikking gesteld, opdat het risico van verloren raken van archiefmateriaal tot het uiterste 
beperkt wordt. Indien mogelijk zullen scans van archiefstukken worden verstrekt. Het WBA beschikt over de 
mogelijkheid te scannen tot en met formaat A 0. Inzage van stukken in de studiezaal door ambtenaren van 
deelnemende gemeenten is uiteraard eveneens mogelijk, bij voorkeur tijdens de openingstijden.  
Uitlening van dossiers of archiefstukken blijft mogelijk, maar wordt gezien als een laatste en niet verkieslijke 
optie. Naar verwachting zal de frequentie van dergelijke vragen in de nabije toekomst ook afnemen 
vanwege toenemende digitalisering. Het WBA zal eenmaal per week een bezorg- en ophaalronde 
organiseren. De kosten hiervan zullen, op verzoek van de contactambtenaren, zichtbaar gemaakt worden 
in de begroting van het WBA. Jaarlijks zal het uitlenen van dossiers geëvalueerd worden en waar nodig zal 
het protocol aangepast worden.  
 
In geval van calamiteiten (denk bijvoorbeeld aan de ramp met Chemiepack) zal behoefte bestaan aan zo 
snel mogelijke raadpleging van dossiers. Om dit mogelijk te maken zal het WBA een consignatiedienst 
instellen zodat buiten kantooruren een medewerker bereikbaar is die op aanvaardbare termijn de stukken 
dan wel informatie daaruit kan verstrekken.  
 
Protocol 
Protocol voor de uitlening van dossiers door het West-Brabants Archief aan de gemeenten Bergen op 
Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.  
 

1. Uitgangspunt  is dat archiefmateriaal berustende bij het WBA, bij voorkeur na voorafgaande 
aanvraag, wordt ingezien in de studiezaal van het WBA te Bergen op Zoom tijdens openingstijden  
(dinsdag, woensdag, donderdag 9-16 uur). Raadpleging in de studiezaal buiten de genoemde 
openingstijden is enkel bij nadere voorafgaande afspraak mogelijk.  

 
 



2. Ambtenaren van de deelnemende gemeenten kunnen via de afdeling informatievoorziening  van de 
eigen gemeente desgewenst dossiers uit het archief van hun eigen organisatie (of voorgangers) 
lenen voor een periode van maximaal twee weken. Wanneer slechts een beperkt aantal 
documenten nodig  is, dit  ter beoordeling aan het WBA, dan zal het WBA deze scannen en digitaal 
toezenden aan de betreffende ambtenaar.  

3.  Een medewerker van het WBA zal de opgevraagde dossiers bezorgen en ophalen. Dit zal dan 
hoogstens éénmaal per week op maandagmiddag uitgevoerd worden. De kosten voor deze 
dienstverlening zullen zichtbaar gemaakt worden in de begroting WBA.  

4. Bezorging en afhalen van dossiers door een medewerker WBA op andere momenten, bijvoorbeeld 
in spoedgevallen, is bij uitzondering mogelijk.  De kosten voor deze dienstverlening zullen door het 
WBA aan de betreffende gemeente in rekening worden gebracht op basis van de hiermee 
gemoeide transporttijd en het uurtarief in de tarievenlijst van het WBA.  

5. Een aanvraag voor uitlening wordt per email gedaan door de afdeling informatievoorziening, met 
een zo volledig mogelijke informatieverstrekking aan het WBA van: 

 Naam van het archief 
 Plaatsings- of inventarisnummer 
 Korte omschrijving van het ter uitleen gevraagde alsmede de feitelijke vraagstelling 
 Naam/mailadres/doorkiesnummer van de ambtenaar voor wie het dossier bestemd is. 

Aanvragen dienen voor vrijdag 12.00 uur binnen te zijn. 
6. Het WBA leent geen dossiers uit, die voor ‘door-uitlening’ aan derden zijn bestemd. Raadpleging 

door derden (instellingen en burgers) dient plaats te vinden in de studiezaal van het WBA. 
7. Aan het begin van elk kwartaal stuurt het WBA een rappellijst van openstaande uitleningen aan de 

DIV-afdeling. Deze is verantwoordelijk om bij de ambtenaar het uitgeleende dossier op te vragen 
en te zorgen voor spoedige terugbezorging. 

8. Dit protocol is van toepassing met ingang van 1 juli 2016 
 
 
Aldus vastgesteld  te Bergen op Zoom op 1 juli 2016, 
 
 
De voorzitter,       de secretaris, 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs       W.F.L. Reijnders



 

Archiefwet 1995 

Artikel 18 

 1De beheerder van een archiefbewaarplaats is verplicht archiefbescheiden voor een bepaalde 
tijd uit te lenen aan het overheidsorgaan, waaronder de bescheiden, indien zij niet naar een 
archiefbewaarplaats waren overgebracht, zouden berusten, tenzij naar zijn oordeel de toestand van de 
archiefbescheiden zich daartegen verzet. 

 2De beheerder van een archiefbewaarplaats is, met inachtneming van de aan de openbaarheid 
gestelde beperkingen, bevoegd archiefbescheiden voor een bepaalde tijd uit te lenen aan een instelling, 
mits een deskundig beheer en een veilige bewaring zijn gewaarborgd. Aan een zodanige uitlening kunnen 
voorwaarden worden verbonden. 

 3De beheerder is bevoegd een verzoek tot uitlening als bedoeld in het tweede lid af te wijzen, 
indien naar zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze aan de 
verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd. 

 4Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek tot uitlening als bedoeld in het 
tweede lid vindt schriftelijk plaats. In geval van een mondeling verzoek vindt een afwijzing schriftelijk 
plaats, indien de verzoeker daarom vraagt. De verzoeker wordt op deze mogelijkheid gewezen. 

 5Indien de aard of de mate van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden bij de in het 
tweede lid bedoelde uitlening een ernstige bedreiging vormt voor hun toestand, is de beheerder bevoegd 
te bepalen dat in de plaats van die archiefbescheiden reproducties worden uitgeleend. 

 6De aan de uitlening verbonden kosten kunnen de verzoeker in rekening worden gebracht. 
 



AB overleg d.d. 01-07-2016, agendapunt 5.1 
 

 
Bekrachtigen uitleenprotocol archiefbescheiden 

 
Beslispunten: 
1. Bekrachtigen van het uitleenprotocol archiefbescheiden WBA. 
 
Toelichting 
Argumenten 
Op grond van de discussie in de eerste DB-vergadering is de mogelijkheid om zelf stukken op te halen verwijderd en worden 
voor extra ritten de kosten neergelegd bij de vragende organisatie. Wel blijven we tegemoet komen aan de wens om 1 maal 
per week op kosten van het WBA een gemeente te voorzien van originele stukken, waarbij het beveiligde transport door het 
WBA wordt verzorgd.  
 
Financiële consequenties 
Het wekelijkse transport met inzet van de auto van het WBA wordt begroot op € 7500,- Deze kosten worden verwerkt in de 
begroting, ten laste van de post onvoorzien. 
 
Proces 
Na bekrachtiging door het AB zullen de gemeenten op de hoogte gebracht worden van het uitleenprotocol. 



 
Benoeming directeur per 1 juli 2016 

 
Beslispunten 
1. De heer W. Reijnders met ingang van 1 juli 2016 in vaste dienst aan te stellen in de functie van directeur van het WBA; 
 
Toelichting 
Argumenten 
Op grond van de gemeenschappelijke regeling WBA heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid tot de benoeming van de 
directeur. In het Algemeen Bestuur van 22 april 2016 is door alle deelnemende gemeenten bevestigd dat zij in kunnen 
stemmen met de benoeming van de heer Reijnders in de functie van directeur. Hoewel de procedures ten behoeve van de 
plaatsing van het personeel nog niet zijn afgerond, is het van belang dat de directeur per 1 juli 2016 kan starten. Het 
algemeen bestuur van het WBA start op 1 juli 2016 en wordt ondersteund door zijn secretaris (artikel 18 GR WBA). De 
directeur is tevens secretaris van het DB en AB.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. De financiële lasten zijn reeds volledig opgenomen in de 
begroting. 
 
Proces 
Op grond van artikel 30 WOR heeft de BOR een adviesrecht ten aanzien van de aanstelling van de directeur. Op 26 mei 
2016 is de adviesaanvraag aan de BOR verzonden. Na besluitvorming zal de heer W. Reijnders met een brief worden 
geïnformeerd. 
 
Aldus besloten te Bergen op Zoom op 1 juli 2016, 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs 



 
 

                                          
 
Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het West-Brabants Archief  
 
Overwegende dat ingevolge artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief hierna te 
noemen “de Gemeenschappelijke Regeling” in een directiestatuut de taken en bevoegdheden van de directeur, 
alsmede de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering en naleving daarvan, worden 
omschreven; 
 
Overwegende voorts dat ingevolge artikel 26 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling het dagelijks bestuur 
een algemeen mandaat- en volmachtbesluit dient vast te stellen; 
 
Gelet verder op artikel 17 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling dat bepaalt dat de voorzitter van het 
dagelijks bestuur de vertegenwoordiging in en buiten rechte van het West-Brabants Archief kan opdragen aan 
een door hem aan te wijzen gemachtigde; 
 
Besluit vast te stellen het volgende:  
 
 

“Directiestatuut  en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief” 
 
1. Functie 
De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 
 
 
2. Taken 
2.1.  De directeur geeft integraal en dagelijks leiding aan de organisatie van het West-Brabants Archief. 
2.2   De directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie en belast met de dagelijkse leiding van de 

Gemeenschappelijke Regeling, en draagt in die hoedanigheid onder andere zorg voor: 
a. een tijdige en goede kwaliteit van de ambtelijke advisering van en ondersteuning aan de 

bestuursorganen van de Gemeenschappelijke Regeling; 
b. de planning van de activiteiten en de uitvoering daarvan met inachtneming van het door de 

bestuursorganen terzake vastgestelde beleid; 
c. de juridische- en financiële rechtmatigheid, cliëntgerichtheid, efficiënte en effectieve uitvoering van 

de aan de Gemeenschappelijke Regeling opdragen taken; 
d. de voorbereiding en uitvoering van de begroting. 

 
. 

3.    Toezicht en verantwoording 
3.1 De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.  
3.2.  Het dagelijks bestuur houdt ten minste een maal per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek 

en brengt de uitkomst van deze gesprekken  vertrouwelijk ter kennisname aan het algemeen bestuur. 
 
 
 
 
 
 



4.     Mandaat en volmacht 
 
4.1 Aan de directeur worden in mandaat danwel in volmacht de volgende bevoegdheden verleend 
 

a.  privaatrechtelijke en feitelijke handelingen 
 

- De directeur is bevoegd voor de budgetten zoals deze in de begroting zijn vastgesteld. Het 
dagelijks bestuur verleent de directeur alle bevoegdheden tot het verrichten van privaatrechtelijke 
en feitelijke handelingen waaronder het aangaan en ondertekenen van alle overeenkomsten in de 
ruimste zin van het woord tot een maximumbedrag van € 100.000,- per overeenkomst .Deze 
bevoegdheid geldt niet voor besluiten tot het oprichten of deelnemen in stichtingen,maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, het stellen 
van borg, het verlenen van garanties, het aangaan van geldleningsovereenkomsten en  het 
vervreemden, bezwaren of kopen van onroerende goederen. 

- De directeur is bevoegd namens de Gemeenschappelijke Regeling rechtsgedingen te voeren of 
handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten; 

- De directeur neemt bij hetgeen in lid 1 is bepaald  de volgende regels in acht. 
a. Verplichtingen boven de € 1000,- worden mede ondertekend door het hoofd bedrijfsvoering. 
b. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gevolgd. 
c. De bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen geldt voor zover een toereikend budget 

aanwezig is. 
 

b.  personele aangelegenheden 
De directeur beslist over de benoeming, schorsing, ontslag alsmede alle andere rechtspositionele 
rechtshandelingen op grond van de geldende arbeidsvoorwaardenregeling ten aanzien van al het 
personeel met uitzondering van het nemen van besluiten tot  benoeming, schorsing of ontslag van het 
hoofd bedrijfsvoering. 

 
c.   publiekrechtelijke besluiten 

De directeur is bevoegd de volgende besluiten te nemen en feitelijke handelingen te verrichten: 
- Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen. 
- Het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) nemen van 

een besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag. 
- Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 

Awb. 
- Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb. 
- Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen 

van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op 
grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb. 

- Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden 
inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb. 

- Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of 
beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb. 

- Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift. 
- Het indienen van een verweerschrift. 
- Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:19 van de Awb. 
- Het namens het dagelijks bestuur te besluiten tot het voeren van bezwaarprocedures of 

administratieve beroepsprocedures  en handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan te 
verrichten 

- Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte). 
- De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming). 
- Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse 

Staatscourant. 
- Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van 

inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden het archief betreffende. 



- Het beslissen op verzoeken om informatie zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur. 
- Het beslissen op verzoeken zoals bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie. 
- Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

(par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb). 
- Het aanvragen van subsidie 
- Het nemen van besluiten tot het (niet)openstellen van de electronische weg als bedoeld in artikel 

2:15 van de Awb. 
 
 
4.2. Begrenzing 
Van de in het vorig lid  opgedragen bevoegdheden mag geen gebruik worden gemaakt, indien: 

a. het betreft bestuurlijk/politiek gevoelige zaken; 
b. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid; 
c. het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten of uit het besluit niet voorziene 
financiële consequenties kunnen voortvloeien; 
d. het dagelijks bestuur of de voorzitter dit kenbaar hebben gemaakt; 

 
4.3 Ondermandaat 
Ondermandaat aan het hoofd bedrijfsvoering is toegestaan. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit. 
Ondermandaten worden ter kennis gebracht van het dagelijks bestuur. De voorschriften die voor het mandaat 
gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra 
voorschriften worden verbonden. 
 
4.4 Afwezigheid 
1. Ingeval van afwezigheid van de gemandateerde worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door hun 
plaatsvervangers of waarnemers. 
2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de 
ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden 
“plaatsvervangend” of “waarnemend’’, gevolgd door functie en eigen naam. 
 
 
5..  Slotbepaling 
 
Deze regeling kan worden aangehaald als “Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-
Brabants Archief 
 
Aldus vastgesteld te Bergen op Zoom op 01 juli 2016 
 
 
 
De voorzitter,      De  secretaris, 
 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs      W.F.L. Reijnders 
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 Bekrachtigen directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief. 

 
Beslispunten: 
1. Bekrachtigen van het directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief conform artikel 

26 lid 2 en artikel 17 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief. 
 

Toelichting 
Argumenten 
Conform de hierboven vermelde artikelen in de GR is een directiestatuut noodzakelijk. Hierin worden de bevoegdheden van 
de directeur alsmede de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering en naleving daarvan omschreven. 
Tevens worden het mandaat en de volmacht aan de directeur formeel vormgegeven. Het directiestatuut is voorbereid door 
juristen. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE 
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW 
 
 
door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl. 
 

 
Dit model kunt u gebruiken voor het vastleggen van de rechtsverhoudingen tussen Huurder en 
Verhuurder bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek.  
U kunt dit model terug vinden op de website van de ROZ: www.roz.nl. 
Ook voor de van de Huurovereenkomst deel uitmakende Algemene bepalingen en voor de 
Handleiding wordt u verwezen naar de website www.roz.nl.  
Let wel dat u bij het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst het meeste recente model gebruikt. 
Dat geldt ook voor de Algemene bepalingen, waarnaar in artikel 2.1 van de Huurovereenkomst wordt 
verwezen.  



 

*) doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen. 
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HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE 
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW         
                                                                                                                                                                   
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 
tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl. 
Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de 
toegevoegde en/of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen 
dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd ‘Bijzondere bepalingen'. Iedere 
aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door ROZ 
uitgesloten. 
  

 
 

 ONDERGETEKENDEN 
 

1]   De gemeente Bergen op Zoom, gevestigd te 4611 AR Bergen op Zoom aan de Jacob 
Obrechtlaan 4, (correspondentieadres: Postbus 35 te 4600 AA Bergen op Zoom), te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.M.A. Vrijenhoek - De Vries, afdelingsmanager 
Stedelijke Ontwikkeling, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 maart 2016 en het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2016 
(RVB16-0024), hierna te noemen: “Verhuurder” 

  
EN 

  
2] Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief, gevestigd te  Bergen op Zoom, 

vertegenwoordigd  door de voorzitter van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling West – Brabants Archief, hierna te noemen 'Huurder'  (naam voorzitter nader te 
omschrijven)           

 
 

 NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 
  
 

 Huurder is de op 1 juli 2016  in werking getreden ‘Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants 
Archief’. De gemeenschappelijke regeling heeft allereerst als doel de belangen van de 
deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen 
van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de 
deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht.  
Ten tweede is het doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal 
kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels 
het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch 
bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en 
dienstbaar maken voor een breed publiek; 
 

 Verhuurder zal de onroerende zaak staande en gelegen te Hofstraat 2b te (4611 TJ) Bergen op 
Zoom, genaamd het Koetshuis, ter beschikking stellen om bovenvermelde doelen te realiseren. 

 
 



 

*) doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen. 
 
 paraaf Verhuurder          paraaf Huurder 

2/5 
  

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN  
 
Het gehuurde, bestemming 
1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de onroerende zaak gelegen 
aan de Hofstraat 2b te (4611 TJ) Bergen op Zoom, kadastraal bekend BGN01 sectie G nummer 7637  
met een oppervlakte ter grootte van 207 m2, hierna te noemen: ‘het gehuurde’. Het gehuurde bestaat uit 
een kelder, begane grond, eerste verdieping, een zolder en een parkeerplaats. 
Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage 1 bij deze huurovereenkomst gevoegde en door 
partijen geparafeerde plattegrond/tekening. De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is 
beschreven in het als bijlage 2 aan te hechten en door partijen te paraferen proces-verbaal van 
oplevering.  

 1.2 Het gehuurde wordt door Huurder voor maatschappelijke doeleinden gebruikt. De begane grond, de 
eerste verdieping en de zolder van het gehuurde worden gebruikt als kantoorruimte. De werkzaamheden 
zullen uitsluitend van maatschappelijke aard zijn. De kelder wordt hoofdzakelijke voor de 
kantooractiviteiten en de kantine van Huurder gebruikt. De Huurder zal de kelder incidenteel 
(onder)verhuren dan wel in gebruik geven aan derden voor het organiseren van maatschappelijke 
activiteiten. 

  1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een 
andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2. 
1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt zoveel als bouwkundig is 
toegestaan. 
1.5 Verhuurder heeft een definitief energielabel ten aanzien van het gehuurde als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen aangevraagd. Derhalve heeft Huurder heeft bij het aangaan van de 
huurovereenkomst nog geen kopie van het energielabel ontvangen.  Zodra Verhuurder een definitief 
energielabel heeft ontvangen, stuurt Verhuurder per ommegaande een kopie hiervan naar Huurder. 
1.6 Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen dat:  
een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de 
huurprijs.  
 
Voorwaarden 
2.1Van deze huurovereenkomst maken deel uit de “ALGEMENE BEPALINGEN 
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW”, 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17-2-2015 en aldaar ingeschreven onder 
nummer 15/21, (hierna te noemen “algemene bepalingen”). De inhoud van deze algemene bepalingen is 
partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen 
ontvangen.  

 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens 
voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten 
aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 
 

 Duur, verlenging en opzegging 
  3.1 Deze huurovereenkomst gaat in op 1 januari 2017  (hierna ‘ingangsdatum’) en is aangegaan voor 

een periode van vijfentwintig jaar en loopt tot en met 31 december 2042.  
3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst 
behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door Huurder of Verhuurder in 
overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 telkens voortgezet voor onbepaalde tijd. 

 3.3 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder aan Verhuurder 
of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van een 
jaar. 
3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 
 
Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, 
betaalperiode 

 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis € 70.000,=  te 
vermeerderen met btw.  
4.2 Partijen spreken tevens een aanvullende huurprijs af. De aanvullende huurprijs heeft betrekking op 
de verbouwingskosten die Verhuurder heeft gemaakt ten behoeve van de gebruikerswensen van 
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Huurder. Voor de verbouwingskosten conform de gebruikerswensen wordt verwezen naar de 
begroting zoals die is opgenomen in de bijlage. De verbouwingskosten ad € 360.000,- te 
vermeerderen met 4% worden afgeschreven over 25 jaar zoals weergeven in het aflossingsschema 
zoals opgenomen in de bijlage. Conform dit schema lost Huurder ieder jaar een bedrag af, te weten in 
2017 € 28.800,- (jaar 1) , in 2018 € 28.224,- (jaar 2), in 2019 € 27.648,- (jaar 3) enzovoort.   

 4.3 Partijen komen overeen dat Verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.  
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is Huurder naast de huurprijs 
een afzonderlijke vergoeding aan Verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat 
Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de 
investeringen en exploitatiekosten van Verhuurder niet (meer) aftrekbaar is. Het gestelde in artikel 19 
van de algemene bepalingen is dan niet van toepassing.  
4.4 Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op 
de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Huurder 
verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken 
voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de 
voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 

  4.5 Het boekjaar van Huurder is gelijk aan een kalenderjaar. 
  4.6 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast, voor het eerst met ingang van 1 januari 2018, 

overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.  
4.7 Nvt. 
4.7 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet 
langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als 
dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor 
de omzetbelasting in de plaats en wordt deze vergoeding bij voorbaat weergeven in artikel 4.9. 
4.9. De betalingsverplichting van de Huurder bestaat uit de volgende componenten: 

  
 Per betaalperiode van drie kalendermaand(en) bedraagt bij huuringangsdatum: 
 
        -      de huurprijs (¼van € 70.000,-)                                                                                             € 17.500,-  
 

- de aanvullende huurprijs ( ¼ van € 28.800,-)                                                                      €   7.200,-                             
 

- de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting ad 21% BTW                                      €   3.675,-                   
    
         totaal                                                                                                                      €  28.375,= 

           inclusief 21% BTW
     
 
     zegge: EURO achtentwintigdriehonderdvijfenzeventig 

                             
           4.10 Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode 

van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag  
 €  28.375,= inclusief 21% BTW. Huurder zal dit bedrag voldoen uiterlijk 31 december 2016. 

4.11 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke 
betalingen als weergegeven in artikel 4.9 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en 
moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn 
voldaan. 
4.12 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel 
uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 
 
Kosten van levering van zaken en diensten 
5.1. Door of vanwege Verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd: 

 n.v.t.  
5.2 Verhuurder is bevoegd na overleg met Huurder de in artikel 5.1 genoemde levering van zaken en 
diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen. 
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Zekerheden 
6.1 Huurder zal voor de ingangsdatum: geen bankgarantie stellen of waarborgsom betalen. 
 
Beheerder 
7.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op de afdeling Stedelijke ontwikkeling van 

verhuurder, met uitzondering zaken betreffende klachten en bepaalde calamiteiten (zie hierna).Voor 
klachten dan wel calamiteiten, niet te wijten aan Huurder en/of niet behorend tot de 
verantwoordelijkheid van Huurder,  dient Huurder in contact te treden met Verhuurder als volgt. Via 
de website van Verhuurder www.bergenopzoom.nl meldt Huurder de klacht of calamiteit via het 
formulier “Melding gemeentelijke gebouwen”. Bij urgente aangelegenheden buiten kantoortijden 
kan telefonisch contact met Verhuurder worden opgenomen via het servicenummer 0164-277999. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere 
aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen.  

 7.2 De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden.  
 
Incentives 
8 Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze 
huurovereenkomst vermeld. 
 
Asbest/Milieu (Bouwrapportage moet nog opgemaakt worden, TON!)  
9.1 Aan Verhuurder is bekend dat in het gehuurde geen asbest is verwerkt. De onbekendheid van 
Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van 
Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is.  
9.2 Aan Verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde een verontreiniging aanwezig is die 
van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de 
huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met 
aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de 
huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen verontreiniging 
aanwezig is. 
 
Duurzaamheid/Green lease 
10 N.v.t. 
 
Bijzondere bepalingen 

  11.1 Voor het (doen) afleveren van goederen mag gebruik gemaakt worden van de binnenplaats, 
e.e.a. conform een nog nader door de verhuurder op te stellen reglement waarbij alle aanwijzingen 
van de door de verhuurder nog aan te wijzen beheerder terstond dienen te worden nageleefd door 
huurder. 

 11.2 De parkeerplaats direct naast het gehuurde mag uitsluitende gebruikt worden ten behoeve van 
het parkeren van de transport-auto van huurder. NIEKE OVERLEGT PARKEERPLAATS INTERN 

 11.3 In afwijking van hetgeen in artikelen 6.1 tot en met 6.3 van de algemene bepalingen is bepaald, 
geeft Verhuurder toestemming aan Huurder de kelder incidenteel onder te verhuren dan wel in gebruik 
te geven aan derden, mits de activiteiten van maatschappelijke aard zijn. 

 11.4 Artikelen 11.1 tot en met 11.10 van de Algemene Bepalingen zijn niet van toepassing. Het 
onderhoud van het gehuurde is in de bijlage genaamd ‘Demarcatielijst’ opgenomen. In die bijlage 
staat vermeld welk onderhoud van het gehuurde voor de Verhuurder en Huurder is. 
11.5 In de situatie dat de gemeenschappelijke regeling voornoemd in de considerans wordt 
opgeheven of de invulling hiervan wijzigt, hebben Verhuurder en Huurder de inspanningsverplichting 
om met elkaar in overleg te gaan omtrent de onderliggende huurovereenkomst.  
11.6 Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook eindigt voor het verstrijken van de eerste 
huurtermijn, dus voor 31 december 2042, dan is Huurder in ieder geval verplicht het restant van de 
aanvullende huurprijs ten behoeve van de gebruikerswensen van Huurder af te lossen aan 
Verhuurder. Het aflossingsschema zoals genoemd in artikel 4.2 van deze huurovereenkomst is 
opgenomen in de bijlage.  
11.7 Huurder doet afstand van alle rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in 
verband met de door of namens Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen zoals nader 
omschreven in de Demarcatielijst en die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt. Het 
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onderhoud van de zaken in het gehuurde dat op basis van de Demarcatielijst door en voor rekening 
van Huurder is, betreffen tevens de zaken die door of namens Huurder zijn aangebracht.  

   
Aldus opgemaakt en ondertekend in        voud 
 
 

 plaats                           datum                              plaats                              datum 
 

 (naam Verhuurder)      (naam Huurder) 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………              …..……………………… 

(handtekening Verhuurder)                           (handtekening Huurder) 
 
 
 
Bijlagen: *) 

 
   

1. algemene bepalingen 
2. toestemming onderhuur (kelder) 
3. demarcatielijst  
4. addendum aanvullende huurprijs 
5. plattegrond/tekening van het gehuurde  
6. begroting of offerte verbouwingskosten conform gebruikerswensen Huurder (toe te voegen 

zodra ontvangen van de aannemer) 
7. proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering) 
8. energielabel (toe te voegen zodra ontvangen van RVO) 

 
  

 
Afzonderlijke handtekening van Huurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 
‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in 
de zin van artikel 7:230a BW’  als genoemd in artikel 2.1. 
 

  Handtekening Huurder: 
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Bekrachtigen huurovereenkomst van het ondergronds depot en Koetshuis te Bergen op Zoom  

 
Beslispunten: 
1. Bekrachtigen huurovereenkomst met de gemeente Bergen op Zoom  voor 5/8 van het ondergrondse depot. 
2. Bekrachtigen huurovereenkomst met de gemeente bergen op Zoom van het Koetshuis in het Markiezenhofcomplex  

te Bergen op Zoom. 
 
Toelichting 
Argumenten 
Het ondergrondse depot van Bergen op Zoom wordt voor 5/8 deel gehuurd van de gemeente Bergen op Zoom. 3/8 deel 
wordt verhuurd aan het Cultuurbedrijf van Bergen op Zoom. In een nader uit te werken stuk zullen tussen beide partijen 
goede afspraken gemaakt worden over het gebruik van de (gezamenlijke) ruimten. Ook de exploitatie van het complex  
wordt op deze basis verdeeld. 
Het koetshuis wordt gehuurd om alle medewerkers op een locatie in Bergen op Zoom onder te brengen en de publieke 
dienstverlening voor alle negen deelnemers centraal aan te bieden op een relatief korte afstand van het ondergrondse depot. 
 
Financiële consequenties 
De kosten van de huur en de exploitatie komen overeen met het in de begroting opgenomen bedrag  
 
Proces 
Bij de herziening van de archiefverordening zullen alle gemeenten het ondergrondse depot aan moeten wijzen als 
archiefbewaarplaats. Tevens zal ook het depot van Oudenbosch aangewezen moeten worden. 
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MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE 
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW 
 
 
door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl. 
 

 
Dit model kunt u gebruiken voor het vastleggen van de rechtsverhoudingen tussen Huurder en 
Verhuurder bij de huur en verhuur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek.  
U kunt dit model terug vinden op de website van de ROZ: www.roz.nl. 
Ook voor de van de Huurovereenkomst deel uitmakende Algemene bepalingen en voor de 
Handleiding wordt u verwezen naar de website www.roz.nl.  
Let wel dat u bij het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst het meeste recente model gebruikt. 
Dat geldt ook voor de Algemene bepalingen, waarnaar in artikel 2.1 van de Huurovereenkomst wordt 
verwezen.  



 

*) doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen. 
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HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE 
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW         
                                                                                                                                                                   
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 
tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl. 
Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de 
toegevoegde en/of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen 
dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd ‘Bijzondere bepalingen'. Iedere 
aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door ROZ 
uitgesloten. 
  

 
 

 ONDERGETEKENDEN 
 

1]   De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Bergen op Zoom, gevestigd te 4611 AR 
Bergen op Zoom aan de Jacob Obrechtlaan 4, (correspondentieadres: Postbus 35 te 4600 AA 
Bergen op Zoom), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.M.A. Vrijenhoek - 
De Vries, afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling, handelend ter uitvoering van het besluit 
van burgemeester en wethouders van (BW16-…), hierna te noemen: “Verhuurder” 

  
EN 

  
2] Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief, gevestigd te  Bergen op Zoom, te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  vertegenwoordigd  door de voorzitter (naam 
voorzitter), hierna te noemen 'Huurder'   

 
 NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 
 

 Huurder is  de op 1 juli 2016  in werking getreden ‘Gemeenschappelijke Regeling West-
Brabants Archief’. De gemeenschappelijke regeling heeft allereerst als doel de belangen van de 
deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen 
van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de 
deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht. Ten tweede is 
het doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en 
informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het 
opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch 
bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en 
dienstbaar maken voor een breed publiek;  
 

 Verhuurder zal aan Huurder de onroerende zaak staande en gelegen te Wilhelminaveld 97 te 
(4611 WJ) te Bergen op Zoom, genaamd het ondergondse depot, verhuren voor bovenvermeld 
doel. 

 
ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Het gehuurde, bestemming 
1.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de onroerende zaak staande 
en gelegen aan het Wilhelminaveld 97 te (4611 WJ) te Bergen op Zoom, kadastraal bekend 
BGN01 sectie H perceelnummer 5556 ) gedeeltelijk ter grootte van in totaal circa 856 m² (exclusief 
aantal m2 voor de gemeenschappelijke ruimtes) vastgestelde oppervlakte gemeten door het Kadaster. 
Gemeenschappelijk ruimtes bedraagt in totaal 530 m2. 
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Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage 1 bij deze huurovereenkomst gevoegde en door 
partijen geparafeerde plattegrond/tekening met doc.code 233139. De staat van het gehuurde op de 
opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage 2 aan te hechten en door partijen te paraferen 
proces-verbaal van oplevering 
1.2 Het gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als 
ondergronds archief. 
1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een 
andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2. 
1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt zoveel als bouwkundig is 
toegestaan. 
1.5 Verhuurder heeft een definitief energielabel ten aanzien van het gehuurde als bedoeld in het Besluit 
energieprestatie gebouwen aangevraagd. Derhalve heeft Huurder heeft bij het aangaan van de 
huurovereenkomst nog geen kopie van het energielabel ontvangen.  Zodra Verhuurder een definitief 
energielabel heeft ontvangen, stuurt Verhuurder per ommegaande een kopie hiervan naar Huurder. 
1.6 Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen dat: een 
verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de 
huurprijs.  

 
Voorwaarden 
2.1Van deze huurovereenkomst maken deel uit de “ALGEMENE BEPALINGEN 
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 
BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17-2-2015 en aldaar ingeschreven 
onder nummer 15/21, (hierna te noemen “algemene bepalingen”). De inhoud van deze algemene 
bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de algemene 
bepalingen ontvangen.  
2.2 De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens 
voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten 
aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 

 
 Duur, verlenging en opzegging 

  3.1 Deze huurovereenkomst gaat in op 1 juli 2016 (hierna: ‘ingangsdatum’) en is aangegaan voor 
een periode van 25 jaar en 6 maanden en loopt tot en met 31 december 2042. 
3.2 Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze huurovereenkomst 
behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door opzegging door Huurder of Verhuurder in 
overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 voortgezet voor onbepaalde tijd. 

 3.3 Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder aan 
Verhuurder of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval 
van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een 
opzegtermijn van één jaar. 
3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 
 
Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, 
betaalperiode 

 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op jaarbasis € 223.125,-  
 (zegge: tweehonderd drieëntwintig duizend honderd vijfentwintig EURO). 
          4.2 Partijen komen overeen dat Verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.  

4.3 Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op 
de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Tevens 
wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door 
of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van 
de huurovereenkomst en in artikel 18 van de algemene bepalingen. 
Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken 
voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de 
voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 

  4.4 Het boekjaar van Huurder is gelijk aan een kalenderjaar. 
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  De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast, voor het eerst met ingang van 1 januari 
2018, overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.  
4.6 n.v.t. 
4.7 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet 
langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als 
dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor 
de omzetbelasting in de plaats en wordt deze vergoeding bij voorbaat weergeven in artikel 4.8. 
4.8. De betalingsverplichting van de Huurder bestaat uit de volgende componenten: 

 Per betaalperiode van 3 kalendermaand(en) bedraagt bij huuringangsdatum: 
        -      de huurprijs                                                                                                                         € 55.781,25 

- de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting (21%)                                               € 11.714,06 
  

   
 ________________   

         Totaal:                                                                                                                                    € 67.495,31 
                              
     4.9 Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode 
van 1 juli 2016 tot en met september 2016 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag  

 € 67.495,31. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op 30 juni 2016. 
4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke 
betalingen als weergegeven in artikel 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en 
moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn 
voldaan. 
4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel 
uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 
 
Levering zaken en diensten 
5.1 + 5.2 n.v.t. 
 
Zekerheden 
6 N.v.t. 
 
Beheerder 
7.1 Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op de afdeling Stedelijke ontwikkeling 

van verhuurder, met uitzondering zaken betreffende klachten en bepaalde calamiteiten (zie 
hierna).Voor klachten dan wel calamiteiten, niet te wijten aan Huurder en/of niet behorend tot de 
verantwoordelijkheid van Huurder,  dient Huurder in contact te treden met Verhuurder als volgt. 
Via de website van Verhuurder www.bergenopzoom.nl meldt Huurder de klacht of calamiteit via 
het formulier “Melding gemeentelijke gebouwen”. Bij urgente aangelegenheden buiten 
kantoortijden kan telefonisch contact met Verhuurder worden opgenomen via het servicenummer 
0164-277999. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de 
inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder 
contact op te nemen.  

 7.2   De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden.  
 
Incentives 
8 Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze 
huurovereenkomst vermeld. 
 
Asbest/Milieu 
9.1 Er is asbest in het gehuurde noch is sprake van bodemverontreiniging. 
 
Duurzaamheid/Green lease 
10 N.v.t. 
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Bijzondere bepalingen 
  11.1 In de situatie dat de gemeenschappelijke regeling voornoemd in de considerans wordt 

opgeheven, hebben Verhuurder en Huurder de inspanningsverplichting om met elkaar in overleg te 
gaan omtrent de onderliggende huurovereenkomst.  
11.2 Indien Verhuurder de overige ruimte in de onroerende zaak staande en gelegen aan het 
Wilhelminaveld 97 te (4611 WJ) te Bergen op Zoom, kadastraal bekend BGN01 sectie H 
perceelnummer 5556 ) niet verhuurd of in gebruik geeft, dan zal zij de kosten ter zake de leegstand 
niet verhalen op Huurder. De betreffende ruimtes zijn op de plattegrondtekening met doc.code 233139 
in oranje gearceerd. Indien Huurder voornemens is de leegstaande ruimte(s) te huren, dan treden 
Verhuurder en Huurder hierover in overleg.  
11.3 Huurder komt met de huurder die overige ruimtes huurt een Service Level Agreement overeen. In 
de Service Level Agreement worden bijvoorbeeld zaken als de schoonmaak van de 
gemeenschappelijke ruimtes en de bewaking van het gehuurde geregeld. Een afschrift hiervan zal 
Huurder binnen 6 weken na ondertekening van deze huurovereenkomst ter kennisname naar 
Verhuurder sturen.  
11.4 Artikel 18 van de algemene bepalingen inzake de servicekosten is niet van toepassing voor zover 
Verhuurder geen servicekosten in rekening brengt bij Huurder. Artikelen 11.1 tot en met 11.10 van de 
Algemene Bepalingen zijn eveneens niet van toepassing. Het onderhoud van het gehuurde is in de 
bijlage genaamd ‘Demarcatielijst’ opgenomen. In die bijlage staat vermeld welk onderhoud van het 
gehuurde voor de Verhuurder en Huurder is. 
  
Aldus opgemaakt en ondertekend in        voud 
 

 plaats                           datum                              plaats                              datum 
 
Verhuurder,       Huurder, 

 
 

 
 ……………………………              …..……………………… 

Mevrouw A.M.A. Vrijenhoek-De Vries                          naam voorzitter 
Afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling Voorzitter Gemeenschappelijke 

Regeling West-Brabants Archief 
Bijlagen: *) 

  
[   ]  plattegrond/tekening van het gehuurde. 
[   ]  proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering). 
[   ]   energielabel (toe te voegen zodra ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland ‘RVO’). 
[   ]  algemene bepalingen. 
[   ]  demarcatielijst.  
[   ]  Service Level Agreement (toe te voegen binnen 6 weken na ondertekening van de 
huurovereenkomst) 

  
Afzonderlijke handtekening van Huurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 
‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in 
de zin van artikel 7:230a BW’  als genoemd in artikel 2.1. 
 

  Handtekening Huurder: 
 
 

 
 



blarii
Notitie
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Mantelovereenkomst detachering medewerkers gemeente XXXX naar Gemeenschappelijke 

Regeling West‐Brabants Archief.  

De gemeente XXX, te dezen vertegenwoordigd door XXXX(naam), XXXX(functie), daartoe op grond 

van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door  de burgemeester van de gemeente 

XXXX, handelend ter uitvoering van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

d.d. … (businesscase) en … (GR, bedrijfsplan) en het besluit van de raad d.d. …, een en ander 

conform de mandaatregeling personele zaken 2016, hierna te noemen: werkgever; 

De Gemeenschappelijke Regeling West‐Brabants Archief (hierna WBA), te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de beoogd directeur W. Reijnders, hierna te noemen: inlener; 

Hierna gezamenlijk te noemen: partijen 

Overwegende dat 

‐ De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal en de RAWB‐

gemeenten (Etten‐Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) met ingang van 1 juli 

2016 gezamenlijk uitvoering gaan geven aan de taken op het terrein van het archief; 

‐ De gemeenten deze samenwerking vorm hebben gegeven door het treffen van een 

gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

‐ De medewerkers van de gemeente XXXX die werkzaamheden verrichten op het gebied van 

het archief voor de duur van maximaal zes maanden, zijnde 1 januari 2017, gedetacheerd 

worden bij het WBA; 

‐ De Bijzondere Ondernemingsraad positief heeft geadviseerd over het bedrijfsplan én het 

voorstel om medewerkers te detacheren bij de Gemeenschappelijke Regeling WBA; 

‐ Partijen overeengekomen zijn dat het wenselijk is om nadere afspraken te maken ter zake 

de detachering van medewerkers.  

Komen het volgende overeen 

Artikel 1 

Bijlage I, die deel uitmaakt van deze overeenkomst, bevat een overzicht van de ambtenaren van de 

gemeente XXXX die voor de volledige duur van de aanstelling bij het WBA worden gedetacheerd en 

hun functie die zij op peildatum 1 juli 2016 bekleden bij de werkgever.  

Artikel 2 

De mantelovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van ten hoogste zes maanden en 

eindigt derhalve op 1 januari 2017 of zoveel eerder op het moment dat de in bijlage I genoemde 

ambtenaren bij de gemeente XXXX eervol worden ontslagen onder gelijktijdige aanstelling bij het 

WBA.  

Artikel 3 

De bepalingen van de rechtspositieregelingen van de werkgever blijven op de in bijlage I genoemde 

ambtenaren van toepassing tot het moment van aanstelling bij het WBA, tenzij in deze 

overeenkomst anders wordt afgesproken. 

 



 
 

Artikel 4 

De ambtenaren, genoemd in bijlage I, blijven inhoudelijk dezelfde functie uitoefenen zoals 

omschreven op het in bijlage I opgenomen overzicht, tenzij door de ambtenaar en inlener anders 

overeengekomen wordt. 

Artikel 5 

Gedurende de looptijd van deze mantelovereenkomst verrichten de ambtenaren, genoemd in 

bijlage I, werkzaamheden onder leiding en verantwoordelijkheid van het WBA. 

Artikel 6 

1. Gedurende de detachering verrichten de ambtenaren, genoemd in bijlage I, werkzaamheden ten 

behoeve van inlener en zijn zij gehouden de door hem binnen het kader van deze overeenkomst 

verstrekte opdrachten uit te voeren  

2. Inlener informeert de ambtenaren, genoemd in bijlage I, bij aanvang van de detachering over de 

geldende reglementen en voorschriften bij inlener. 

3. De ambtenaren, genoemd in bijlage I, zijn verplicht zich te houden aan de bij inlener geldende 

reglementen en voorschriften, de door de inlener gegeven aanwijzingen op te volgen en overigens 

alles te doen of na te laten wat onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van hen mag 

worden verwacht. 

4. Inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de ambtenaren, genoemd in 

bijlage I, in verband met de arbeid. 

Artikel 7 

Werkgever is gehouden salaris‐ en andere betalingen aan de ambtenaren, genoemd in bijlage I, te 

doen die voortvloeien uit de voor de ambtenaar voor aanvang van deze mantelovereenkomst 

geldende arbeidsvoorwaarden. 

Artikel 8 

1. Gedurende de detacheringsperiode hebben de ambtenaren, genoemd in bijlage I, recht op verlof, 

uitgedrukt in uren, conform de verlofregeling van de werkgever. 

2. Dit verlof wordt op verzoek van de ambtenaren door inlener verleend. 

3. De ambtenaren genieten verlof op de door de werkgever erkende bijzondere verlofdagen.  

4. De werktijdenregeling van de werkgever is op de ambtenaren van toepassing.  

Artikel 9 

1. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en het hierop volgende herstel moeten door de 

ambtenaren, genoemd in bijlage I, zowel bij de inlener als bij de werkgever gemeld worden, ’s 

morgens tussen 8.30 en 9.00 uur. De melding geschiedt uitsluitend telefonisch.  

2. De bedrijfskundige begeleiding en maatregelen ter bevordering van herstel en reintegratie 

alsmede de daaraan verbonden kosten, komen voor rekening van de werkgever. 

Artikel 10 

De inlener is gerechtigd aan de werkgever voorstellen te doen voor toepassing van rechtspositionele 

maatregelen ten aanzien (van het functioneren) van de ambtenaren, genoemd in bijlage I. De 

werkgever beslist op deze voorstellen. 

 

 

 



 
 

Artikel 11 

Voor de detachering van de ambtenaren, genoemd in bijlage I, zullen de loonkosten en eventueel 

gemaakte kosten voor dienstreizen in rekening gebracht worden bij de inlener gedurende de 

looptijd van deze overeenkomst. Het gaat daarbij om een (maandelijks/jaarlijks) bedrag van € … 

aangevuld met werkelijk gemaakte kosten voor dienstreizen.  

Artikel 12 

Indien de inlener verlangt dat de ambtenaar, genoemd in bijlage I, in verband met de detachering 

een aanvullende studie of opleiding volgt, past de werkgever zijn ter zake geldende 

vergoedingsregelingen toe en vergoedt aan de ambtenaar de door deze ter zake te maken kosten.  

Artikel 13 

1. Gedurende de looptijd van de mantelovereenkomst blijft XXXXX in principe de standplaats van de 

in bijlage I genoemde ambtenaren. 

2. Indien de ambtenaar incidenteel naar een andere gemeente reist, worden de kosten die daaraan 

verbonden zijn, vergoed als kosten voor dienstreizen zoals geregeld in de bezoldigingsregeling van 

de gemeente XXXX. 

Artikel 14 

1. De inlener is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van de 

ambtenaren, genoemd in bijlage I, tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader 

van deze mantelovereenkomst. 

2. De inlener vrijwaart werkgever en de ambtenaren, genoemd in bijlage I, ingeval dezen ter zake 

door derden worden aangesproken, alsmede de werkgever ingeval deze door de ambtenaar zelf 

wordt aangesproken. Inlener sluit ter zake een verzekering af. 

Artikel 15 

Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke instemming 

van partijen en na advies gevraagd te hebben aan het BGO. Het tijdstip van inwerkingtreding van de 

wijziging moet duidelijk worden aangegeven. 

Artikel 16 

De mantelovereenkomst eindigt: 

a. Door het verstrijken van de in artikel 2 genoemde periode; 

b. Door opzegging met wederzijds goedvinden van werkgever en inlener. 

Artikel 17 

In alle gevallen waarin deze mantelovereenkomst niet of niet in redelijkheid voorziet, of in geval van 

interpretatieverschillen, worden in goed overleg tussen partijen passende maatregelen genomen, 

dan wel nadere afspraken gemaakt. Hierover wordt advies gevraagd aan het BGO. 

Aldus overeengekomen in XXXX, 

Namens de werkgever,          Namens de inlener, 

XXXX,              De (beoogd) directeur, 

(datum) ……….            (datum)……… 

(handtekening) …………….        (handtekening) …………. 



 
 

Bijlage	I	bij	mantelovereenkomst	detachering	WBA	
 

Gemeente Bergen op Zoom 

1. Mevrouw I.S.A.M. van Blaricum, medewerker administratief & secretarieel I 

2. Mevrouw E.D.J. van Eekelen – van Eekelen, medewerker gegevens II 

3. De heer P.A. Moerbeek, medewerker gegevens II 

4. Mevrouw S. van Bavel, medewerker ontwikkeling IV 

5. Mevrouw C.P. van der Meule – Emmerik, medewerker gegevens III 

6. Mevrouw M.J.C. van Hooijdonk – Vonk, medewerker gegevens V 

7. Mevrouw M.J.A.M. Raats, medewerker ontwikkeling IV 

Gemeente Roosendaal 

1. De heer J.M.W. Hopstaken, medewerker ontwikkeling III 

2. De heer A.P. Hoekstra, medewerker gegevens II 

3. Mevrouw S.M. Dengkeng – Soenito, medewerker gegevens III 

4. Mevrouw A.T.H. Wagenaer, medewerker gegevens III 

5. De heer P.F.G. van den Bosch, medewerker gegevens III 

6. De heer N. van Essen, medewerker administratief & secretarieel III 

7. De heer E.A. de Rooij, medewerker facilitair III 



AB overleg d.d. 01-07-2016, agendapunt 5.6 

 
Bekrachtiging mantelovereenkomst voor detachering van de medewerkers van Roosendaal en Bergen op Zoom bij 

het WBA. 
 

Beslispunten voor het dagelijks bestuur 
1. Sluit een mantelovereenkomst ten behoeve van de detachering van de medewerkers van het archief van de gemeente 

Roosendaal voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016; 
2. Sluit een mantelovereenkomst ten behoeve van de detachering van de medewerkers van het archief van de gemeente 

Bergen op Zoom voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016; 
3. Machtig de beoogd directeur om beide mantelovereenkomsten aan te gaan. 
 
Toelichting 
Argumenten 
In overleg met de daartoe ingestelde medezeggenschapsorganen wordt gewerkt aan het sociaal plan en functieboek. Dit 
proces gaat gepaard met een grote mate van zorgvuldigheid. Hierbij worden voorbereidingen getroffen om het 
plaatsingsproces zorgvuldig te laten verlopen met oog voor de medewerkers. Over het sociaal plan en functieboek bestaat 
nog geen overeenstemming met de medezeggenschapsorganen. Daardoor is ook de plaatsingsprocedure nog niet gestart. 
Met ingang van 1 juli 2016 gaat het WBA van start met onder andere de uitvoering van zijn wettelijke taken. Daartoe is 
personeel benodigd dat nu werkzaam is voor de archieven van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Hun 
werkzaamheden worden in hun geheel overgedragen aan het WBA. Geadviseerd wordt daarom om deze medewerkers, 
vooruitlopend op de uitkomst van de plaatsingsprocedure in te lenen vanuit de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. De financiële personeelslasten zijn reeds volledig 
opgenomen in de begroting. 
 
Proces 
Na het sluiten van de mantelovereenkomsten zullen de betreffende medewerkers hierover met een brief worden 
geïnformeerd door hun huidige werkgever. 



 
Algemene 
inkoopvoorwaarden 
voor leveringen en diensten 
West Brabants Archief 
 
(volgens model VNG en addendum)  



 West Brabants Archief 

 
Inhoudsopgave 
 

I ALGEMEEN 
Artikel 1 Definities 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 

 

II UITVOERING OVEREENKOMST 
Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant 

Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente 

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie 

Artikel 7 Geheimhouding 

Artikel 8 Intellectueel eigendom 

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst 

Artikel 10 Uitrusting en materialen 

Artikel 11 Tijdstip van nakoming 

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming 

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering 

Artikel 15 Boete 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

 

III FINANCIËLE BEPALINGEN 
Artikel 17  Prijzen, meerwerk en minder werk 

Artikel 18 Facturering en betaling 

 

IV BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERINGEN VAN GOEDEREN 
Artikel 19 Leveringen 

Artikel 20 Verpakking en transport 

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico 

 

V BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 
Artikel 22 Diensten 

Artikel 23 Personeel van Contractant 

 

VI EINDE OVEREENKOMST 
Artikel 24 Opzegging 

Artikel 25 Ontbinding 

Artikel 26 Vernietiging 



West Brabants Archief  

 
I Algemeen 
 

Artikel 1 Definities 
 
Aflevering:  het verschaffen van het bezit van de Goederen aan 

het West Brabants Archief 

 

Contractant:  de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van het 

West Brabants Archief  

 

Diensten 

(Dienst):  

de door de Contractant te verrichten werkzaamheden 

ten behoeve van een specifieke behoefte van het 

West Brabants Archief, niet zijnde werken of 

leveringen 

 

West Brabants 

Archief:  

de gemeenschappelijke regeling West Brabants 

Archief 

 

Goederen:  alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van 

artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek 
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Leveringen  

(Levering): 

de door de Contractant op basis van de 

Overeenkomst ten behoeve van het West 

Brabants Archief te leveren Goederen 

 

Offerte:  een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek 

 

Offerteaanvraag:  een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van 

het West Brabants Archief voor te verrichten 

Prestaties of een (Europese) aanbesteding 

conform de Aanbestedingswet1 en de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 

2004/18/EG.  

 

Overeenkomst:  al hetgeen tussen het West Brabants Archief en 

de Contractant is overeengekomen, inclusief 

daarbij behorende bijlagen 

 

Partijen/Partij:  het West Brabants Archief en/of de Contractant  

 

Personeel van 

Contractant: 

de door de Contractant voor de uitvoering van de 

Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of 

andere hulppersonen die krachtens de 

Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid 

werkzaam zullen zijn 

 

Prestatie:  de te verrichten Leveringen en/of Diensten 

 

Werkdag:  kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen 

erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 

Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen 

en door het West Brabants Archief aangewezen 

brugdagen 

 

 _____________________________  
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Artikel 2 Toepasselijkheid 
 
2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de 

Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen 

en Diensten. 

 

2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden 

afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn 

overeengekomen. 

 

2.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is 

of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en 

treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of 

bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) 

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking 

van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

 

2.4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de 

toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af. 

 
 
Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming 
 Overeenkomst 
 
3.1. Het West Brabants Archief kan een Offerteaanvraag intrekken of 

wijzigen Voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse 

en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. Het West Brabants 

Archief zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee 

samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

3.2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van 

negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is 

vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de 

inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de 

Offerteaanvraag. 
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3.3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat het West Brabants Archief 

een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de 

Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de 

Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, 

indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 33b 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat is genomen door of 

namens het dagelijks bestuur en de aanvaarding ondertekend is door 

de voorzitter van het dagelijks bestuur of een ander waaraan op grond 

van het bepaalde in artikel 33d, tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen de vertegenwoordiging van het West 

Brabants Archief is opgedragen. Op eerste verzoek van de 

Contractant legt het West Brabants Archief een kopie van dit besluit 

over. 

 
3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld 

in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1Burgerlijk 

Wetboek. 

 

3.5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de 

totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico  van 

de Contractant. 
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II Uitvoering overeenkomst 
 

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant 
 
4.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst in nauwe samenwerking met het West Brabants 

Archief nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de 

Contractant. 

 

4.2. De Contractant zal het West Brabants Archief op de hoogte houden 

van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen 

geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht 

om het West Brabants Archief direct schriftelijk in te lichten over feiten 

en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of 

waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. 

 

4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het West 

Brabants Archief, kan de Contractant de uitvoering van de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit 

de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen 

aan derden. 

 

4.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de 

Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant 

verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet 

betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere 

ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met 

bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder:  

1.  prijsvorming; 

2. het afstemmen van Offerten, en/of;  

3.  verdeling van werkzaamheden. 

 

4.5. De Contractant vrijwaart het West Brabants Archief voor 

strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 
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5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, 

het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband 

houden met de Overeenkomst en die de Contractant of het West 

Brabants Archief krijgt opgelegd. 

 

4.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van 

toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld 

naleven en de overeenkomsten die het West Brabants Archief met 

derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn 

bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt 

is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst 

voorleggen aan het West Brabants Archief. 

 

4.7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem 

ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden 

tussen de Contractant en het West Brabants Archief bij de uitvoering 

van de Overeenkomst. 

 

4.8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is 

gemachtigd door het West Brabants Archief zal de Contractant 

optreden als gemachtigde van het West Brabants Archief. Eventuele 

gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de 

voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de 

Contractant. 

 
 
Artikel 5 Algemene verplichtingen Gemeente 
 
5.1. De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en 

gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst 

naar behoren uit te voeren. 

 

5.2. De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever 

betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, 

waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou 

kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie 
 
6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan 

de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de 

voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking 

tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 

 

6.2. Het West Brabants Archief is gerechtigd om de Prestaties te keuren 

en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien het 

West Brabants Archief bepaalde Prestaties schriftelijk heeft 

goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin 

ten aanzien van die Prestaties. 

 
 
Artikel 7 Geheimhouding 
 
7.1.  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de 

Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter 

bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze 

bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor 

eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk 

voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. 

 

7.2.  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen 

ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te 

leven. 

 

7.3.  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de 

voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij 

werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de 

Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke 

tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke 

opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een 

aangetekend schrijven. 
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7.4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van het West 

Brabants Archief Personeel van Contractant een 

geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

 
 
Artikel 8 Intellectueel eigendom 
 
8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met 

betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, 

berusten bij het West Brabants Archief, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) 

  IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan het West Brabants 

Archief. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken 

aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

 

8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al 

hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht 

ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage 

van het West Brabants Archief en/of derden. 

 

8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele 

persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot 

stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

 

8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de 

Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van 

de Overeenkomst. 

 

8.5. Het West Brabants Archief behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht 

voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan 

Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit 

voorbehoud. 
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8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren 

alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat 

of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen 

die aan het vrije gebruik daarvan door het West Brabants Archief in de 

weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, 

modelrechten of auteursrechten en vrijwaart het West Brabants 

Archief tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 

 

8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in 

het werk stellen om in overleg met het West Brabants Archief te 

bewerkstelligen dat het West Brabants Archief het ongestoorde 

gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten. 

 

8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven 

genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade 

van het West Brabants Archief vergoeden inclusief proceskosten, 

waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren 

van gerechtelijke procedures. 

 
 
Artikel 9 Wijziging Overeenkomst 
 
9.1. Het West Brabants Archief is bevoegd om de Overeenkomst 

schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en 

instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of 

aanvulling. 

 

9.2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en 

billijkheid. 
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Artikel 10 Uitrusting en materialen 
 
10.1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle 

bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van het 

West Brabants Archief afkomstige - materialen en uitrusting 

(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

10.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en 

dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
 
Artikel 11 Tijdstip van nakoming 
 
11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale 

termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende 

Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de 

desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 

 

11.2. De Contractant stelt het West Brabants Archief schriftelijk tijdig en met 

opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de 

maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel 

mogelijk te beperken. 

 
 
Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming 
 
12.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming 

van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal 

de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de 

tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij 

toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin 

ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan 

blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 
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12.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens 

voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, 

waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de 

redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van 

een aangetekend schrijven. 

 

12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens het 

West Brabants Archief indien en voor zover de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en 

gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke 

medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

 
 
Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming 
 
13.1. De Contractant kan zich jegens het West Brabants Archief enkel op 

overmacht beroepen, indien de Contractant het West Brabants Archief 

zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, 

schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 

 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering 
 
14.1. De Contractant vrijwaart het West Brabants Archief tegen eventuele 

aanspraken van derden terzake van schade door deze derden 

geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de 

Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde 

Goederen of Diensten van de Contractant. 

 

14.2. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst 

adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en 
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zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

 

14.3. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden 

gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van het 

West Brabants Archief wijzigen, tenzij het West Brabants Archief 

hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

 

14.4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de 

uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet 

beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van 

de uitvoering van de Overeenkomst. 

 
 
Artikel 15 Boete 
 
15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder 

rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct 

opeisbaar. 

 

15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, 

doch niet uitsluitend, de vordering van het West Brabants Archief tot 

nakoming en het recht op schadevergoeding. 

 
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 
 
16.1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, 

alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht 

van toepassing. 

 

16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 
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16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de 

procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming 

van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is 

elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de 

bevoegde rechter in het arrondissement waar het West Brabants 

Archief gevestigd is. 
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III Financiële bepalingen 

 
 
Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk 
 
17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte 

genoemde prijzen in Euro’s. 

 

17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, 

zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan het West Brabants 

Archief is toe te rekenen. 

 

17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden 

genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn 

overeengekomen met het West Brabants Archief. 

 

17.4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen 

maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

 

17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de 

Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor 

meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te 

bieden. 

 

 

Artikel 18 Facturering en betaling 
 

18.1. Op de factuur vermeldt de Contractant;  

 de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:  

naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de 

benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-

nummer; 

 het factuuradres van de Contractant; 

 het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 
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 eventuele nadere eisen in overleg met het West Brabants 

Archief. 

 

18.2. De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de 

ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als 

overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. Het West 

Brabants Archief zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de 

factuur van de Contractant betalen. 

 

18.3 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de 

Overeenkomst is het West Brabants Archief bevoegd om de betaling 

naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
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IV Bepalingen betreffende de 

leveringen van goederen 
 

Artikel 19 Leveringen 
 

19.1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid 

(DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de 

Internationale Kamer van Koophandel (ICC). 

 

19.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, 

geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis. De Contractant dient zijn 

vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 

 

19.3. Indien het West Brabants Archief de Goederen gemotiveerd afkeurt, 

zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen. 

 

19.4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment 

van volledige operationele ingebruikname door het West Brabants 

Archief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde 

omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van het West 

Brabants Archief. 

 

19.5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van 

twaalf maanden vanaf het moment dat het West Brabants Archief de 

Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid 

van de Contractant. 

 

19.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar 

of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de 

Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd. 
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19.7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende 

gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele 

kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de 

Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan het West Brabants 

Archief ter beschikking te stellen. 

 

19.8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende 

gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing 

binnen de door het West Brabants Archief bij eerste aanzegging 

gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. 

 
 
Artikel 20 Verpakking en transport 
 
20.1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede 

voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze 

in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen 

daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor 

het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale 

voorschriften met betrekking tot verpakkingen.  

 

20.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
 
Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico 
 
21.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment 

van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die 

daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op het West Brabants 

Archief na acceptatie van de Goederen door het West Brabants 

Archief. 

 

21.2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een 

schriftelijke verklaring van het West Brabants Archief, na Aflevering en 

eventuele installatie van de Goederen. Indien het West Brabants 
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Archief de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan 

waarom de acceptatie onthouden wordt. 
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V Bepalingen betreffende het 
verrichten van diensten 

 
 
Artikel 22 Diensten 
 
22.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de 

plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst. 

 

22.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel 

zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant 

alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden. 

 

22.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee 

gepaard gaande handelingen houdt niet in dat het West Brabants 

Archief de Diensten zonder meer goedkeurt. Het West Brabants 

Archief behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten 

te keuren, controleren of niet goed te keuren. 

 

22.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een 

schriftelijke verklaring van het West Brabants Archief. Indien het West 

Brabants Archief de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd 

aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. 

 
 
Artikel 23 Personeel van Contractant 
 
23.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare 

ruimte van het West Brabants Archief, zijn de Contractant, Personeel 

van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden 

gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of 

die openbare ruimte na te leven. 
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23.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat 

Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de 

goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens 

omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft 

het West Brabants Archief het recht de desbetreffende persoon door 

de Contractant te laten vervangen. 

 

23.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande 

schriftelijke toestemming vereist van het West Brabants Archief, tenzij 

directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In 

dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming 

van het West Brabants Archief. Uitgangspunt daarbij is dat personen 

beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, 

opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de 

Offerteaanvraag). 

 

23.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn 

– doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – 

door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met 

vervanging komen voor rekening van de Contractant. 

 

23.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant 

gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te 

verrichten. 

 

23.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de 

nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 

uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, 

waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant 

vrijwaart het West Brabants Archief tegen alle aanspraken terzake. De 

Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door het West 

Brabants Archief wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien 

het West Brabants Archief geconfronteerd wordt met een naheffing, 

worden deze kosten een–op-een verhaald op de Contractant. 
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VI Einde overeenkomst 
 
 
Artikel 24 Opzegging 
 
24.1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de 

Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is 

opgenomen, kan het West Brabants Archief de Overeenkomst 

opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede 

gelet op de duur van de Overeenkomst. 

 
 
Artikel 25 Ontbinding 
 
25.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, indien: 

 artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 

 de andere Partij een besluit tot ontbinding van de 

rechtspersoon of onderneming heeft genomen; 

 de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te 

rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst; 

 ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd 

dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van 

betaling is aangevraagd of verleend; 

 de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel 

van) zijn bedrijf overdraagt; 

 de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert 

gedurende meer dan tien dagen. 

 

25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een 

aangetekend schrijven te geschieden. 
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25.3. Ingeval van ontbinding door het West Brabants Archief als bedoeld in 

lid 1 is het West Brabants Archief geen vergoeding verschuldigd aan 

de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn 

verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde 

betalingen, betaalt de Contractant terug aan het West Brabants 

Archief, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is 

betaald. 

 

 
Artikel 26 Vernietiging 
 

26.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel 

van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een 

aangetekend schrijven. 
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Inleiding 
 
Het West Brabants Archief spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en 

aanbestedingspraktijk. 

 
In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de 

doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in het West Brabants Archief plaatsvindt.  

 
Het West Brabants Archief gaat bij het Inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van: 
 
1. Juridische uitgangspunten: hoe gaat Het West Brabants Archief om met de relevante regelgeving? 

(zie verder hoofdstuk 3) 

 

2. Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat Het West Brabants Archief om met de maatschappij en het milieu 
in haar inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4) 
 

3. Economische uitgangspunten: hoe gaat Het West Brabants Archief om met de markt en Ondernemers? 
(zie verder hoofdstuk 5) 

 
4. Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt Het West Brabants Archief in? (zie verder hoofdstuk 6) 
  



1. Definities 
 
In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder: 

 
Contractant De in de overeenkomst genoemde wederpartij van het West Brabants Archief. 

 
Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet1. 

 
West Brabants  
Archief De gemeenschappelijke regeling West Brabants Archief.  

 
Inkoop (Rechts)handelingen van het West Brabants Archief gericht op de verwerving van Werken, 

Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking 

tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben. 

 
Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet. 
 
Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van het West Brabants Archief voor te 

verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet  

en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. 

 
Ondernemer Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’. 
 
Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet. 
 
 
 
 

1    Thans ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer onder het nummer 32 440. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Doelstellingen van het West Brabants 
Archief 

 
Het West Brabants Archief wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: 

 
a. Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde 

wijze worden aangewend en besteed. 

Het West Brabants Archief leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- 

en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt het West Brabants Archief efficiënt en effectief in. De 

inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De 

kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de middelen 

van het West Brabants Archief staan centraal. Het West Brabants Archief houdt daarbij in het oog dat er 

voldoende toegang is voor Ondernemers tot gemeentelijke opdrachten. 

 

b. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. 

Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkoop. Er wordt 

geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de 

marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel 

opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluit- 

vorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen het 

West Brabants Archief en de Contractant. Het West Brabants Archief spant zich in om alle inlichtingen en 

gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces. 
 

c. Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding. 

Bij het Inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan het West Brabants Archief ook interne en andere 

(externe) kosten betrekken in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en 

Diensten speelt een belangrijke rol.  
 

d. Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatie- niveau van Het West Brabants 

Archief  

Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van het West Brabants Archief en daar direct 

en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van Inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid 

van de doelstellingen van het West Brabants Archief. 
 

e. Het West Brabants Archief stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor 

Ondernemers voorop.  

Zowel het West Brabants Archief als Ondernemers verricht vele administratieve handelingen tijdens het 

inkoopproces. Het West Brabants Archief verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en 

criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kan vanaf april 2017 is dit 

verplicht het West Brabants Archief hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). Het West Brabants Archief 

maakt, gebruik van de uniforme ‘eigen verklaring.  

 
Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische 
uitgangspunten vastgelegd in dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende 
hoofdstukken uitgewerkt. 
  



3. Juridische uitgangspunten 
 
 
3.1 Algemeen juridisch kader 

Het West Brabants Archief leeft de relevante wet- en regelgeving na. 
Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door het West Brabants Archief restrictief worden 
uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt 
uitgehold. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit: 

 
• Aanbestedingswet2: dit nieuwe wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2004/18/EG 

en 2004/17/EG (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Recht beschermingsrichtlijn’). 

Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) 

drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen. 

•  Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig 

van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De 

interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve 

Mededelingen etc. van de Europese Commissie. 

• Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten. 

•  Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten. 

 

3.2.1 Uniforme documenten 
Het West Brabants Archief streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit 

niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en 

landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. Het West 

Brabants Archief past bij de betreffende Inkoop in ieder geval de Inkoopvoorwaarden voor leveringen en 

diensten West Brabants Archief toe.  

 
 

3.3 Algemene beginselen bij Inkoop 
A Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht 

Het West Brabants Archief neemt bij overheidsopdrachten en concessie overeenkomsten boven de 

(Europese) drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de 

(Europese) drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende algemene 

beginselen van het aanbestedingsrecht in acht: 

 
• Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden 

behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte 

discriminatie is verboden. 

• Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet. 

• Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit 

is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en 

oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn. 

• Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de 

inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. 

Het West Brabants Archief past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, 

voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de 

contractvoorwaarden. 

• Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de 

Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige 

wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van het West Brabants Archief. 

 

B Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Het West Brabants Archief neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 

acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel. 



 
3.4 Grensoverschrijdend belang 
Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend 

belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang 

past het West Brabants Archief de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten 

en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten 

en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of kunnen 

hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse. 
 
Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal 

afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de 

plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd. 

 
Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang, zal het West 

Brabants Archief een passende mate van openbaarheid in acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel. 

Het West Brabants Archief zal een aankondiging van de te verstrekken opdracht op TenderNed plaatsen en/of in 

andere gebruikelijke platforms, zoals haar website plaatsen en dagbladen.  

 
3.5 Mandaat en volmacht 
Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van het West Brabants Archief. 
Het West Brabants Archief wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige 
besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging. 

 

3.6 Afwijkingsbevoegdheid 
Afwijkingen van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk 

gemotiveerd besluit van het dagelijks bestuur van het West Brabants Archief en voor zover een en ander op basis van 

de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. 

  



4.  Ethische en ideële uitgangspunten 
 

4.1 Integriteit 
a. Het West Brabants Archief stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. 

Het West Brabants Archief heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. 

De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor 

bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen. 
b. Het West Brabants Archief contracteert enkel met integere Ondernemers. 

Het West Brabants Archief wil enkel zaken doen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met 
criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij Inkoop (en 
aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren 
van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’. 

 

4.2 Duurzaam Inkopen 
Bij Inkopen neemt Het West Brabants Archief milieuaspecten in acht. 
Het West Brabants Archief heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer en neemt sociale en 
milieuaspecten mee in het inkoopproces.  

a. Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. 

Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en – indien passend – 

social return een rol. Het West Brabants Archief heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de 

samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van 

arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces.  

 
4.3 Innovatie 

Het West Brabants Archief moedigt – daar waar mogelijk en gewenst – innovatiegericht Inkopen (en aanbesteden) 
aan. Bij innovatiegericht Inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing, dan wel laat het West Brabants 
Archief ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden.  

 
  



5. Economische uitgangspunten 
 
5.1 Product- en marktanalyse 

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde 
of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd. 
Het West Brabants Archief acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of 
marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante 
markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop 
opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een 
marktconsulatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse. 
 

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie 
a.  Het West Brabants Archief acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk. 

Het West Brabants Archief streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel 

tijdens als na de contractperiode. Het West Brabants Archief moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes 

bij haar Inkoop (waaronder de keuze van Ondernemers en Contractanten, maar ook vanwege de naleving van 

de (Europese) wet- en regelgeving.  

b.   Het West Brabants Archief kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. 

Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van het West Brabants Archief 

door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van 

prikkels. Het West Brabants Archief kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate 

van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van 

de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van 

alternatieve Ondernemers. 

 
5.3 Lokale economie en MkB 

a. Het West Brabants Archief heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van 

discriminatie van Ondernemers leidt. 

In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse 

Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met 

de lokale economie. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en het West Brabants Archief moet niet 

onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’  kan bijdragen aan de 

doelmatigheid van de Inkoop. 

b. Het West Brabants Archief heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MkB). 

Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. Het West Brabants Archief houdt 

echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan het West 

Brabants Archief doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het 

aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van 

het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria. 

 
5.4 Samenwerkingsverbanden 

Het West Brabants Archief hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij 

Inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor 

samenwerkingen met andere archiefdiensten, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, of 

aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking 

hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningsschappen, belastingen en 

sociale regelgeving. 

 

5.5 Bepalen van de inkoopprocedure 
Het West Brabant Archief zal, met inachtneming van de Gids Proportionaliteit, bij de onderstaande bedragen 
de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de 
markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan Het West Brabants Archief ook kiezen voor 
een andere procedure, aangezien het voor bepaalde Inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag. 

 
 
 
 
 



 
(Bedragen zijn exclusief BTW) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Het is van belang per opdracht te bezien welke procedure het meest geschikt en proportioneel is. Bij die 
afweging spelen naast het hierboven genoemde schema ook nog andere zaken een rol, te weten de 
transactiekosten van de aanbestedende dienst en de inschrijvende partijen, de marktsamenstelling (het aantal 
potentiële inschrijvers), de complexiteit van de opdracht en het gewenste eindresultaat. 
 
Niet reguliere inkoop 
Voor Inkoop onder een bedrag van € 5.000,- behoeft er geen gereguleerde inkoopprocedure doorlopen te 
worden. In deze gevallen wordt er volstaan met een bestelbon en factuur. 
 
Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag 
Het West Brabants Archief vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte. 

 
Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag 
Het West Brabants Archief vraagt tenminste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers 
een Offerte. 

 
Europees aanbesteden 

Boven de (Europese) drempelbedragen zal Het West Brabants Archief in beginsel Europees aanbesteden, tenzij 

dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. 
 

 
5.6 Raming en financiële budget 

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve vooraf- gaande schriftelijke raming van de opdracht. De 

raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. Het West Brabants Archief wil 

immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen. 

 
5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen 
Het West Brabants Archief bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans 

krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, 

bevordert het West Brabants Archief een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een 

gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). Het West Brabants Archief wenst geen Ondernemers te betrekken in 

haar inkoopproces die de mededinging vervalsen. 

 
  

 Werken Leveringen Diensten 

Enkelvoudig tot   € 150.000,- tot  € 25.000,- tot    € 25.000,- 
Meervoudig van € 150.000,- van  € 25.000,-  van  € 25.000,- 

 tot Europees 
drempelbedrag 

tot Europees 
drempelbedrag 

Europees drempelbedrag 

Europees Vanaf Europees 
drempelbedrag 

Vanaf Europees 
drempelbedrag 

Vanaf Europees 
drempelbedrag 



6. Organisatorische uitgangspunten 
 
6.1 Inkoopproces 

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject. 

 
 
stap 

fase 
inkoopproces 

toelichting 

1 Voortraject • Bepalen van inkoopbehoefte 
• Bepalen van het aanbod ( bijv. product- en marktanalyse) 
• Raming en bepalen van het financiële budget 
• Keuze Offerteaanvraag 
• Bepalen procedure en contractvorm. 

2 Specificeren • Opstellen van eisen en wensen 
• Omschrijven van de opdracht 
• Opstellen Offerteaanvraag 

3 Selecteren • Eventuele voorselectie geïnteresseerde Ondernemers 
• Bekendmaking opdracht via verzenden van de Offerteaanvraag, de website of 

TenderNed 
• Offertes evalueren 
• Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de geldende wet- en regelgeving) 
• Gunning aan winnende Ondernemer  
• Informeren afgewezen Ondernemers 

4 Contracteren • Verzenden opdrachtbrief  of  tekenen (raam) overeenkomst met (winnende) Contractant 
• Registreren getekende overeenkomst 

5 Bestellen • Uitvoeren van de opdracht 
• Eventueel met het doen van bestellingen 

6 Bewaken • Bewaken termijnen 
• Controleren nakoming afgesproken prestaties 
• Tijdige betaling facturen 
• Tijdige opzegging 

7 Nazorg • Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of looptijd 
• Evalueren overeenkomst met Contractant 

 
6.2 Inkoop in de organisatie 
Inkoop is centraal door middel van de inzet van een door het dagelijks bestuur aan te wijzen inkoopbureau 

georganiseerd. 

 
6.3 Verantwoordelijken 
Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. De directeur is verantwoordelijk voor Inkoop. Het 

dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
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Bekrachtigen inkoop- en aanbestedingsbeleid WBA en algemene inkoopvoorwaarden WBA 

 
Beslispunten: 
1. Bekrachtigen Inkoop- en aanbestedingsbeleid en algemene inkoopvoorwaarden WBA 

 
Toelichting 
Argumenten 
Door de samenwerkende juristen zijn de spelregels vastgelegd rondom het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het  
West-Brabants Archief. Op deze wijze wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op dit terrein. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. 
 
 
 
Aldus besloten te Bergen op Zoom op 01 juli 2016, 
 
 
De voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs,      W.F.L. Reijnders, 
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Aanwijzen voorzitter West-Brabants Archief per 01-07-2016 
 
 

Beslispunten: 
1. Het AB-lid de heer J. Klijs aan te wijzen als voorzitter van het West-Brabants Archief per 01-07-2016. 

 
Toelichting 
Krachtens de GR (art 12 lid 1) wordt door en uit het Algemeen Bestuur een voorzitter aangewezen. Krachtens artikel 16 van 
de GR is de voorzitter van het Algemeen Bestuur tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De huidige voorzitter P. Bons 
is per 01/07/2016  terugtredend. 
In het AB van 22 april is de afspraak gemaakt dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberghe, Moerdijk, Rucphen,   
Steenbergen, Woensdrecht en Zundert zelf met een kandidaat-voorzitter kunnen komen.  
De heren Coppens en Lok  hebben, conform de afspraak, de heer Klijs, burgemeester van Moerdijk, persoonlijk  voor deze 
functie benaderd en hem bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. 
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Benoeming archivaris per 1 juli 2016 

 
Beslispunten: 
1. De heer W. Reijnders met ingang van 1 juli 2016 te benoemen in de functie van archivaris. 
 
Toelichting 
Argumenten 
Op grond van artikel 25 GR WBA benoemt het algemeen bestuur de archivaris. De archivaris weerspiegelt de uitvoering van 
de wettelijke taak die het WBA voor de deelnemende gemeenten gaat uitvoeren. Met de start van het WBA is het daarom 
nodig om per 1 juli 2016 de archivaris te benoemen. Het dagelijks bestuur WBA heeft op 10 juni besloten de heer  
W. Reijnders aan te stellen in de functie van directeur met ingang van 1 juli 2016. De gemeenschappelijke regeling staat toe 
dat de directeur en archivaris dezelfde persoon zijn.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.  
 
Proces 
De heer W. Reijnders zal met een brief geïnformeerd worden over dit besluit. 
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Vaststellen financiële en controle verordening 

 
Beslispunten: 
1. Stelt de financiële verordening WBA vast; 
2. Stelt de controleverordening WBA vast. 
 
Toelichting 
Argumenten 
In de financiële verordening en de controleverordening worden de kaders gesteld aan de inrichting van het financieel beheer 
van het WBA en de controle daarop. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet schrijven voor dat deze 
verordeningen worden ingesteld.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. 
 
Proces 
De kaders die gesteld worden in de financiële verordening en de controleverordening zijn leidend bij de inrichting van het 
financieel beheer van het WBA en zullen ook als zodanig worden toegepast. 



 
Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief  
 
Wettelijke grondslag 
- Gemeentewet, art. 212, WGR art. 33 en overgangsbepaling VIIIa, lid1 en 2 
 
Gelet op artikel 33 WGR en artikel 212 Gemeentewet 
 
Besluit vast te stellen de:  
 
“Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financieel beheer en de uitgangspunten van het 
financieel beleid van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief” 
 
 
1. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. WBA: het Algemeen Bestuur de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 
b. Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen en verstrekken van (financiële) informatie ten 

behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie van het WBA en ten behoeve van 
de verantwoording die daarover moet worden afgelegd 

c. Rechtmatigheid: uitvoering van werkzaamheden conform de bovenliggende kaderstellende wet- en 
regelgeving 

d. Doelmatigheid: het realiseren van prestaties met zo min mogelijk inzet van middelen 
e. Doeltreffendheid: het realiseren van de beoogde effecten van het beleid 
f. BBV: het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies 
g. GR: de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 
h. WGR: de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
i. Directeur: de directeur van het West-Brabants Archief 
j. Deelnemers: de in GR deelnemende gemeenten 
 
2. Nota Verbonden Partijen 
Het WBA conformeert zich aan de zes kaderstellende spelregels, zoals deze zijn vastgelegd in de Nota 
Verbonden Partijen, welke door de afzonderlijke deelnemende gemeenten is vastgesteld. 
 
3. Begroting en verdeling van kosten 
a. Het WBA stelt de begroting vast binnen en conform de in de GR, het BBV, de WGR en overige relevante 

wet- en regelgeving genoemde kaders en termijnen. 
b. Het WBA neemt al het beleid waartoe de deelnemers hebben besloten in de uiteenzetting van de financiële 

positie en de meerjarenramingen op. 
c. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de baten en lasten 

aan de afzonderlijke gemeenten. 
d. De verdeling van de baten en lasten vindt plaats op de wijze zoals deze in de GR is vermeld. 
 
4.  Uitvoering begroting 
a. Het WBA kan nadere regels stellen die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, 

doelmatig en doeltreffend verloopt. 
b. Het WBA draagt er zorg voor dat de lasten zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden 

overschreden. 
 
5.    Tussentijdse rapportage en informatie 



a. Het WBA informeert de deelnemers door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de 
begroting van het lopende boekjaar, conform de gemeenschappelijke regeling. 

b. Indien een tussenrapportage aanleiding geeft voor een begrotingswijziging dan wordt deze gelijktijdig met 
de tussenrapportage aangeboden, waarbij de procedure voor begrotingswijziging zoals beschreven in de 
GR gevolgd wordt. 

c. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indeling van de begroting. 
d. De rapportages gaan in ieder geval in op afwijkingen op de baten, lasten, investeringen, maatschappelijke 

effecten en indien nodig deelnemersbijdragen. 
 
 
6.     Jaarstukken 
a. Het WBA zorgt voor een adequate vertaling van beleid naar realisatie. 
b. Het WBA stelt de jaarstukken vast binnen en conform de in de GR, het BBV, de WGR en overige relevante 

wet- en regelgeving genoemde kaders en termijnen. 
 
7. Interne controle 
a. Het WBA zorgt voor het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 

baten, lasten en balansmutaties en voor de jaarlijkse interne toetsing hiervan. Bij afwijkingen treft het WBA 
maatregelen tot herstel. 

b. De resultaten van alle toetsen en alle plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan het WBA 
aangeboden. 

 
8. Weerstandsvermogen en risicomanagement 
In de risicoparagraaf van de begroting en van de jaarstukken worden opgenomen de risico’s van materieel 
belang de organisatie betreffende en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Hierbij geeft 
het WBA de geschatte bedragen aan die hiermee gemoeid zijn, waarmee de deelnemers in staat gesteld worden 
– indien gewenst – hun weerstandscapaciteit hierop af te stemmen. Tevens worden in deze paragraaf 
opgenomen de beheersingsmaatregelen die het WBA heeft getroffen om de risico’s te minimaliseren. 
 
9. Financiering 
De financieringskosten worden doorberekend aan de deelnemers conform de verdeelsleutel die 
overeengekomen is. Bij de begroting en de jaarstukken wordt het treasurybeheer toegelicht door het WBA. 
 
10. Waarderen, activeren en afschrijven 
Waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa vindt plaats conform de voorschriften in het BBV, waarbij 
per investering vooraf besluitvorming plaatsvindt door het WBA over looptijd en afschrijvingswijze. Investeringen 
onder de € 10.000 worden niet geactiveerd. 
 
11. Administratie 
De administratie is ingericht conform relevante wet- en regelgeving en optimaliseert: 
a. Het sturen op en het beheersen van activiteiten en processen in de organisatie als geheel en indien van 

toepassing per deelnemer. 
b. De informatievoorziening in de breedste zin van het woord aan de belanghebbenden, waaronder het WBA, 

de deelnemers, het rijk en de provincie. 
c. De rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid in relatie tot de gestelde 

doelen, begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving. 
d. Het afleggen van verantwoording en het (doen) uitvoeren van de controle over het onder lid c genoemde. 
 
12. Inkoop en aanbesteding en budgethouderschap 
a. Het WBA stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast. 
b. De directeur is op grond van het directiestatuut gemachtigd tot het verrichten van privaatrechterlijke en 

feitelijke handelingen binnen de begroting van het WBA, en is bevoegd hiertoe ondermandaat te verlenen 
aan één of meer medewerkers in het WBA.  

 
13. Onvoorziene omstandigheden 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de directeur en stelt deze hierbij het WBA minimaal 
achteraf in kennis.  



 
14.  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2016. 
 
15. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële verordening WBA”. 
 
Aldus vastgesteld te Bergen op Zoom op 1 juli 2016 
 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs     W.F.L Reijnders 
  



 
Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief 
 
Wettelijke grondslag 
- Gemeentewet, art. 213, WGR art. 33 en overgangsbepaling VIIIa, lid1 en 2 
- Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden 
 
Gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden 
 
Besluit vast te stellen de:  
 
“Verordening voor de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de 
Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief” 
 
 
1. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Accountant: een door het WBA benoemde registeraccountant of accountant-administratieconsulent met een 

certificerende bevoegdheid, dan wel de organisatie waarin accountants werken. 
b. Accountantscontrole: de controle door de accountant van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde 

jaarrekening conform artikel 213 Gemeentewet 
c. Rechtmatigheid: het tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met 

geldende en relevante wet- en regelgeving 
d. WBA: het Algemeen Bestuur de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 
e. Bado: het besluit accountantscontrole decentrale overheden 
f. GR: de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief 
g. Deelnemers: de in het WBA deelnemende gemeenten 
h. Directeur: de directeur van het West-Brabants Archief 
 
2. Opdrachtverlening accountantscontrole 
a. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het WBA te benoemen accountant 
b. Het WBA kan – binnen de bepalingen van het bado en in overleg met de accountant – nadere bepalingen 

met betrekking tot de accountantscontrole vaststellen, waaronder: 
i. Goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties 
ii. Apart te controleren deelverantwoordingen met bijbehorende goedkeurings- en 

rapporteringstoleraties 
iii. Inrichtingseisen voor het rapport bij de jaarrekening 
iv. Aanvullende tussentijdse controles en frequentie en inrichtingseisen daarvan 
v. Posten en/of processen waaraan specifiek aandacht moet worden besteed. 

 
3.  Informatieverstrekking door WBA 
a. Het WBA is verantwoordelijk voor de samenstelling van verantwoordingen conform de geldende wet- en 

regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle 
b. Het WBA zorgt er voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende documenten voor de accountant 

ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn 
c. Bij de jaarrekening bevestigt het WBA schriftelijk aan de accountant dat alle haar bekende informatie van 

belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt 
d. Het WBA overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van 

bevindingen conform de termijnen in de GR aan de belanghebbenden 



e. Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor de behandeling van de jaarrekening in het 
WBA beschikbaar komt, en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door 
het WBA aan de accountant gemeld 

 
4.    Tussentijdse rapportage en informatie 
a. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdracht en relevante wet- en regelgeving de inrichting van 

de accountantscontrole en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden 
b. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdracht de frequentie van de controles en kan deze 

zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren. 
 
5.    Toegang tot informatie 
a. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien 

van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de 
accountantscontrole nodig oordeelt. Het WBA draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van 
zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerende toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, 
werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van het WBA. 

b. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren en organisatie-eenheden mondelinge en schriftelijke 
inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. 
Het WBA zorgt dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen. 

 
6. Overige controles en opdrachten 
a. Voor zover nodig geacht kan het WBA de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke 

werkzaamheden voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het 
WBA informeert de deelnemers hierover. 

b. Het WBA is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd opdracht te 
geven aan een andere dan de door het WBA benoemde accountant, indien dit in het belang van de 
deelnemers is. 

 
7. Rapportering 
a. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een 

goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het WBA. 
b. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven rapport bij de jaarrekening brengt de accountant verslag uit 

over zijn bevindingen, niet van bestuurlijk belang, aan de directeur. 
c. De controleverklaring en het rapport van de jaarrekening worden voor verzending aan de deelnemers door 

de accountant aan het WBA voorgelegd met de mogelijkheid voor het WBA om op deze stukken te 
reageren. 

d. De accountant bespreekt vooraf aan de behandeling van de jaarstukken door het WBA het rapport van de 
jaarrekening met de directeur. 

 
8.  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2016. 
 
14. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening WBA”. 
 
Aldus vastgesteld te Bergen op Zoom op 1 juli 2016, 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
J.P.M. Klijs,     W.F.L Reijnders 
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1. AANBIEDINGSNOTA  
 

Hierbij bieden wij u de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018 - 2020 van het West-Brabants Archief 

(WBA) in oprichting aan.  

De begroting 2017 is opgesteld op het moment dat de contouren van de West-Brabantse archiefsamenwerking 

tussen Bergen op Zoom , Steenbergen, Woensdrecht , Roosendaal en de deelnemers van het Regionaal Archief 

West-Brabant (RAWB) door de colleges en raden van de negen gemeenten zijn geaccordeerd. Onvoorziene 

omstandigheden daargelaten zal het WBA vanaf 01 juli 2016 operationeel zijn, met als vestigingsplaats Bergen 

op Zoom.  

In de kadernota is aangekondigd dat de begroting 2017 grotendeels is gebaseerd op de voorgaande begroting 

2016. Het boekjaar 2017 wordt het eerste volledige jaar van het nieuwe archief waarbij de begrote bedragen 

omgezet gaan worden in reële uitgaven. Om die reden is er voor gekozen om geen grote wijzigingen door te 

voeren in de voorliggende begroting. Wel is rekening gehouden met de cao-verhoging voor 2016 en 2017 en 

tevens is rekening gehouden met  de lagere exploitatielasten van het pand in Oudenbosch als gevolg van het   

oversluiten van  de aan dit pand gekoppelde geldlening.  

 

 

 

 

West-Brabants Archief 

Drs. W.F.L. Reijnders 

kwartiermaker 
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2. INLEIDING  
 

2.1 ALGEMEEN 
 

In 2016 wordt het West-Brabants Archief (WBA) opgericht. Drie instellingen waarin negen gemeenten zijn 

vertegenwoordigd werken samen in het WBA. De hoofdreden om deze stap te maken is gelegen in het feit dat de 

overheid zich steeds meer gaat focussen op de digitale archivering. Gemeenten maken in rap tempo de omslag 

naar een digitale informatievoorziening. Papier heeft zijn langste tijd gehad, het moment is niet ver meer dat er 

volledig digitale archieven zullen worden overgedragen. Het WBA  zal daar een belangrijke rol in moeten nemen. 

Het is immers een wettelijke plicht om geselecteerde informatie, dus ook de digitale, voor het nageslacht te 

bewaren en belangrijker nog is het blijvend kunnen raadplegen. Daarvoor dient het E-depot.  Een intensieve 

relatie met de deelnemende gemeenten is van groot belang om ook de digitale toekomst in een E-depot te 

kunnen borgen.  

Kort gezegd zijn de doelstellingen van de samenwerking: 
- Een bijdrage leveren aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, 

verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. 
- Door de samenvoeging van de instellingen dienen de taakstellingen per instelling gerealiseerd te worden en 

binnen de nieuwe organisatie, met minder personeel voor de klassieke taken, te komen tot een goede 
organisatie die de wettelijke taken kan borgen. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van 
nieuwe taken rondom het E-depot.  

- Goede kwaliteit van beleidsontwikkeling en de uitvoering van kerntaken die voortvloeien uit de Archiefwet 1995 
en lokale regelingen. 

- Geringe kwetsbaarheid van de uitvoering van kritische taken op het gebied van archiefbeheer en wettelijk 
toezicht op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden. 

- Goede kwaliteit van innovatieve en eigentijdse dienstverlening aan de interne en externe klanten tegen gelijke 
kosten. 

 

Het jaar 2017 wordt het eerste volledige boekjaar voor het WBA. 

2.2 KADERBRIEF 
 

In het kader van de Zes  kaderstellende spelregels verbonden partijen en de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen (Wgr) is vóór 1 februari een kaderbrief toegestuurd aan alle deelnemers van het WBA voor het 

begrotingsjaar 2017, mede vanwege het ontbreken van centrale begrotingsrichtlijnen. Dat er voor het 

begrotingsjaar 2017 nog geen richtlijnen beschikbaar zijn is in het geval van onze GR WBA niet bezwaarlijk. De 

WBA is nog niet operationeel. Besluitvorming over de GR WBA wordt afgerond in maart 2016. 

De begroting van het WBA voor 2016 wordt gelijktijdig met de GR behandeld in de raden van de deelnemende 

gemeenten. Het mag duidelijk zijn dat we op dit moment geen andere beleidsmatige of financiële kaders kunnen 

hanteren voor onze begroting 2017, dan die voor de begroting over 2016. Daarom vermeldt de kaderbrief dat de 

binnenkort door ons aan te bieden begroting 2017 noch beleidsmatig, noch financieel zal afwijken van die van 

2016 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting 2016-2019.  

Na het indienen van de kaderbrief is de CAO-aanpassing voor het gemeentepersoneel bekend geworden. Dit 

betreft een algemene stijging van 3,4%. Deze stijging is verwerkt in de begroting voor 2017. Daarnaast heeft een 

renteaanpassing plaatsgevonden voor de hypotheek op de stichtingskosten van het pand in Oudenbosch. 
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Hierdoor dalen de huisvestingskosten.  Per saldo neemt de bijdragen voor de gemeenten in 2017 toe met  

€ 23.000, tot een totaalbedrag van € 2.425.276. 

De meerjarenbegroting geeft de ontwikkelingen op programmaniveau weer. In de meerjarenbegroting zijn – naast 

bovengenoemde aanpassingen -  verder geen kosten- of opbrengstenstijging opgenomen.   

Zowel in de begroting als in de meerjarenraming zijn geen baten opgenomen, omdat er nog geen concreet zicht 

is op het werkelijk verwerven van inkomsten, bijv. uit de verhuur van het pand te Oudenbosch. 

2.3 DE BIJDRAGEN VAN DE DEELNEMERS: 
 

 

De bevoorschotting van de gemeentelijke bijdragen vindt per kwartaal plaats, in concreto: 

1 januari 2017 40% van het gemeentelijk aandeel 

1 april 2017 20% van het gemeentelijk aandeel 

1 juli 2017 20% van het gemeentelijk aandeel 

1 oktober 2017 20% van het gemeentelijk aandeel 

 

2.4 KERNGEGEVENS  
 

Het WBA is per 1 juli 2016 ingesteld. Aan de gemeenschappelijke regeling nemen negen gemeenten deel. Het 

werkgebied heeft in totaal ca. 340.000 inwoners. 

3. VASTSTELLINGSBESLUIT 
 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

       

Deelnemers plustaken bijdragen Totaal

Bergen op Zoom 58.421            793.717                852.138       

Roosendaal 82.203            501.295                583.498       

Etten-Leur 116.969                116.969       

Halderberge 225.583                225.583       

Moerdijk 241.248                241.248       

Rucphen 93.993                  93.993         

Zundert 91.904                  91.904         

Steenbergen 126.995                126.995       

Woensdrecht 92.948                  92.948         

Totaal 140.624          2.284.652             2.425.276    

Bijdragen 2017
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4. BEGROTING 2017-2020  
 
 

De lasten voor de nieuwe archieforganisatie zijn in onderstaande tabel opgenomen. De toelichting per onderdeel 

is in het volgende hoofdstuk opgenomen.  

 
Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programma Bedrijfsvoering 
      personele lasten 
 

1.396.309 1.441.979 1.441.979 1.441.979 1.441.979 

huisvesting 
 

553.120 528.797 527.464 526.130 524.796 

accountantskosten 
 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

dienstverlening (DVO's) 
 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

       

  
2.014.429 2.035.776 2.034.442 2.033.109 2.031.775 

Programma Archiefbeheer 
      bibliotheek abonnementen 
 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

kantoorbenodigdheden 
 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

overige kosten 
 

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

automatisering werkplekken 
 

41.200 50.000 50.000 50.000 50.000 

digitalisering archieven 
 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

restauratie 
 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

conserveringsmateriaal 
 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

hosting / website 
 

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

fotokopieën 
 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

aanschaf koffie en thee 
 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

PR en educatiemateriaal 
 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

E-depot 
 

150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 

onvoorzien 
 

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 

kapitaallasten 
 

8.800 
    

       

  
389.500 389.500 389.500 389.500 389.500 

       Totaal 
 

2.403.929 2.425.276 2.423.942 2.422.609 2.421.275 
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5. TOELICHTING BEGROTING 

5.1 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 
 

PERSONELE LASTEN: 

omschrijving lasten Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       salarissen  
 

1.343.231 1.343.231 1.343.231 1.343.231 1.343.231 

CAO-stijging 3,4% 
  

45.670 45.670 45.670 45.670 

reiskosten woning werk 
 

17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

dienstreizen 
 

3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 

opleidingen 
 

21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

flexibele schil 
 

11.203 11.203 11.203 11.203 11.203 

       Totaal 0 1.396.309 1.441.979 1.441.979 1.441.979 1.441.979 

 

De in de begroting opgenomen loonkosten zijn gebaseerd op de streefformatie van 20,5 fte inclusief 1 fte voor 

cultuureducatie die volledig door de gemeente Bergen op Zoom betaald wordt en 1 fte voor de frontoffice 

cultuurcluster in Roosendaal die volledig door de gemeente Roosendaal betaald wordt. Dit betreft de 

zogenaamde plustaken. Kosten woon- werkverkeer zijn gebaseerd op € 875,- per fte (afgerond op €17.000). Voor 

dienstreizen is een bedrag geraamd van € 3.875,- en voor opleidingskosten is rekening gehouden met € 1.000,- 

per fte. 

Voor 2016 bedraagt de CAO-stijging 3,0% en met ingang van 2017 stijgt deze met 0,4%. Met deze stijging is voor 

2017 rekening gehouden. 

Het zal duidelijk zijn dat, wegens verplichtingen jegens het huidige personele, de streefformatie bij de start van de 

GR niet direct gerealiseerd zal zijn. In de loop van 2016 en volgende jaren zal daarom uitgebreid aandacht 

worden besteed aan personeelsbeleid, loonsomsturing, inzet generatiepact, strategische personeelsplanning e.d. 

Daarnaast is rekening gehouden met jaarlijkse periodieken. Tevens is de eindejaarsuitkering verwerkt. 
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HUISVESTINGSLASTEN: 

 

Ten aanzien van de huisvesting wordt het volgende opgemerkt. 

Het Koetshuis in het Markiezenhof wordt van de gemeente Bergen op Zoom gehuurd voor de huisvesting van 

de medewerkers en de dienstverlening aan het publiek. Het pand voldoet bij intrek aan alle wettelijke arbo-

verplichtingen. Reguliere preventieve onderhoudswerkzaamheden worden door de gemeente Bergen op Zoom 

verzorgd op basis van de huurovereenkomst. De totale exploitatiekosten bedragen € 120.000. Dit is huur, 

inclusief overige lasten als energie, schoonmaak, klein dagelijks onderhoud, etc.; 

De benodigde depotcapaciteit van ruim 10 kilometer aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom wordt 

gehuurd van de gemeente Bergen op Zoom. Het pand voldoet aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan 

archiefbewaarplaatsen. Reguliere preventieve onderhoudswerkzaamheden worden door de gemeente Bergen op 

Zoom verzorgd op basis van de huurovereenkomst. De kosten hiervoor bedragen € 265.000 voor de all-in huur 

van een deel van het ondergronds depot op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom, waar de centrale opslag van 

archieven plaatsvindt; 

Het pand aan de Beukenlaan in Oudenbosch is eind mei 2006 in gebruik genomen en is eigendom van de GR. 

Dit pand voldoet aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan archiefbewaarplaatsen. Vanaf de 

ingebruikname vinden de reguliere preventieve onderhoudswerkzaamheden plaats. Tevens is een voorziening 

voor groot onderhoud gevormd. In 2012 is het meerjarenonderhoudsplan vastgesteld, de storting in de 

onderhoudsvoorziening is hierop gebaseerd. De capaciteit van ruim 5 kilometer van het depot is nodig om het 

materiaal van de deelnemende gemeenten tot 2020 op te vangen. Rekening wordt gehouden met het stoppen 

van papieren inbreng per die datum. De kosten hiervoor bedragen € 144.000 voor de exploitatie van het huidige 

RAWB pand in Oudenbosch. Dit pand heeft ook uit een eigentijds kantoorgedeelte, waarvoor een nieuwe 

bestemming moet worden gevonden. 

 

omschrijving lasten Rekening Begroting Begroting

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Huisvesting Oudenbosch

energie 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

schoonmaak 5.117 5.200 5.200 5.200 5.200

klein dagelijks onderhoud 14.020 14.020 14.020 14.020 14.020

correctief onderhoud 2.120 2.100 2.100 2.100 2.100

belasting en verzekering 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

brandmelding / beveiliging 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

storting onderhoudsfonds 7.812 7.800 7.800 7.800 7.800

kapitaallasten 107.751 83.377 82.044 80.710 79.376

Huisvesting Koetshuis

huur en overige lasten 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Huisvesting depot / boz

huur all-in 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000

Totaal           -  553.120 528.797 527.464 526.130 524.796

Meerjarenraming
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Accountantskosten: 

Voor de jaarlijkse accountantskosten is een bedrag geraamd van € 5.000. 

Ondersteunende processen: 

Het WBA zal geen eigen personeel in vaste dienst nemen voor ondersteunende processen als financiën, P&O / 

salarisadministratie, juridische zaken en inkoop, zoals opgenomen in het bedrijfsplan. Deze personele 

ondersteuning wordt zoveel mogelijk afgenomen bij de deelnemende gemeenten op basis van 

dienstverleningsovereenkomsten. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 60.000.  

5.2 PROGRAMMA ARCHIEFBEHEER 
 

Materiële productiekosten (totaal): 

Deze kosten bestaan o.a. uit kantoorbenodigdheden, werkplekken, digitalisering, conserveringsmateriaal en 

webhosting, maar ook kosten voor bijvoorbeeld PR en educatie. Hierbij worden criteria en sleutels aangehouden 

die ook bij vergelijkbare GR-instellingen zijn toegepast, zoals  het Werkplein. Voor de ICT inrichting van 

werkplekken is bijvoorbeeld een budget van € 1.850 per werkplek geraamd. De totale raming voor de materiële 

productiekosten bedraagt  € 179.500. 

E-depot: 

Digitaal gevormde archieven moeten worden bewaard en beheerd in een E-depot. Dit stelt een breed scala aan 

eisen aan o.m. de wijze waarop bestanden worden gevormd, ontsloten en aangeboden. De bewaaromgeving van 

het E-depot bestaat uit hard- en software. Er is nog weinig bekend over de kosten (eenmalig en structureel) 

daarvan. 

Het is de intentie om in een periode van maximaal vijf jaar na de start van het WBA een volledig werkend E-depot 

te hebben gerealiseerd. Dit betekent dat het WBA zorgt voor structurele opslag en beheer van digitale 

archiefbescheiden in een E-depot voor de aangesloten gemeenten. Hiervoor hebben we in de 

meerjarenbegroting een bedrag van € 160.000 in 2017 opgenomen oplopend met  € 10.000 per jaar.  

Dit  bedrag is gerelateerd aan de uitkomsten van een onderzoek in de gemeente Haarlem, waar een jaarlijkse 

kostenindicatie van circa € 95.000 is berekend. Extrapolatie van dit bedrag voor een gemeente met het 

inwoneraantal van 155.000 naar de WBA situatie met een inwoneraantal van circa 340.000 lijkt daarom 

aanvaardbaar en komt uit op een benodigd budget van € 200.000. Dit budget verwachten wij over vijf jaar na de 

start van het WBA nodig te hebben. 

Onvoorzien: 

De vorming van een nieuwe organisatie gaat altijd gepaard met zaken die niet voorzien zijn of waarvoor een 

raming is opgenomen op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden. Hiervoor is in 2017 een 

bedrag van € 50.000 opgenomen teruglopend met € 10.000 per jaar, evenredig aan de verhoging van het budget 

voor het E-depot. 

De GR West-Brabants Archief beschikt bij aanvang niet over een eigen vermogen (in lijn met de regionale 

afspraken rondom verbonden partijen). Dit betekent dat eventuele tegenvallers opgevangen moeten worden  

binnen de post onvoorzien, naast het gegeven dat de deelnemers volledig garant staan voor de kosten van 

eventuele (financiële) tegenvallers.  



 9 

6. BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN 
 

Als verdeelsleutel is gehanteerd het aantal strekkende meters archief zoals die op 1-1-2017 in de 

archiefbewaarplaats opgenomen dienen te zijn. Peildatum is, op grond van de archiefwet die een 

overbrengingstermijn van 20 jaar kent, al het materiaal wat per 1-1-1997 van iedere deelnemer is.  Deze 

verdeelsleutel doet het meest recht aan een zuivere kostenverdeling, gericht op de te verrichten werkzaamheden 

en af  te nemen diensten en producten met betrekking tot het klassieke, analoge archief. Daarbij is een doorkijk 

gemaakt naar de aanwas van analoge archieven - zowel overheids- als particuliere archiefcollecties - tot en met 

2020.  

Als de digitalisering van de archiefinformatie van de gemeenten doorgaat zoals nu voorzien dan zal rond het jaar 

2020 de toestroom van analoge archieven opdrogen en nog slechts digitaal gevormde archiefcollecties worden 

opgenomen. Die fundamentele verandering zal leiden tot een heroverweging van de verdeelmaatstaf.  

 

Aangezien de plustaken betrekking hebben op loonkosten zijn deze ten opzichte van 2016 verhoogd met de CAO-stijging. 
 

VERDEELSLEUTEL 

 

 
 

 

 

Deelnemers plustaken bijdragen Totaal

Bergen op Zoom 58.421            793.717                852.138       

Roosendaal 82.203            501.295                583.498       

Etten-Leur 116.969                116.969       

Halderberge 225.583                225.583       

Moerdijk 241.248                241.248       

Rucphen 93.993                  93.993         

Zundert 91.904                  91.904         

Steenbergen 126.995                126.995       

Woensdrecht 92.948                  92.948         

Totaal 140.624          2.284.652             2.425.276    

Bijdragen 2017

meters %

Bergen op Zoom 3.800                    35

Roosendaal 2.400                    22

Etten-Leur 560                       5

Halderberge 1.080                    10

Moerdijk 1.155                    11

Ruchpen 450                       4

Zundert 440                       4

Steenbergen 608                       6

Woensdrecht 445                       4

10.938                  100
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7. PARAGRAFEN 
 

De paragrafen waaraan in de begroting verplicht aandacht moet worden besteed zijn: Financiering en 

Bedrijfsvoering. In de begroting willen wij ook nog kort aandacht besteden aan de paragraaf 

Weerstandsvermogen. De overige in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) genoemde paragrafen zijn 

voor het West Brabants Archief niet aan de orde.  

 FINANCIERINGSPARAGRAAF 
 

Liquiditeitsplanning 

De exploitatielasten van het West Brabants Archief  worden gedekt door bijdragen van de deelnemers. De in de 

begroting opgenomen gemeentelijke bijdragen worden per de eerste van het kwartaal bij de deelnemers in 

rekening gebracht. Omdat de exploitatielasten merendeels gelijkmatig over het kalenderjaar worden uitgegeven 

ontstaat gedurende het begrotingsjaar een liquiditeitsoverschot dat voor een deel op een bedrijfsspaarrekening 

wordt belegd. Het gedeelte van het saldo boven € 250.000 zal bij een van de deelnemende gemeenten belegd 

worden. Op 10 februari 2014 heeft het Agentschap Schatkistbankieren meegedeeld dat aan het RAWB een 

uitzondering is verleend voor het schatkistbankieren en daarom geen eigen rekening courant bij de schatkist 

hoeft aan te houden.  

Financieringsbehoefte 

Bij de gemeente Moerdijk is een vaste geldleningen gesloten voor de financiering van de nieuwbouw en de 

inrichting van het pand in Oudenbosch. Voor eventuele nieuwe investeringen zal financiering gezocht worden bij 

reguliere financiële instellingen.  

Rentevisie, -kosten en -opbrengsten 

De rente op korte beleggingen is sterk gedaald. In de begroting 2017 wordt geen renteopbrengst geraamd. De 

rente op de investeringen wordt geacht gelijk te zijn aan de rente op de geldleningen, waardoor in de exploitatie 

geen rentebaten of lasten zijn geraamd.  

BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF 
 

Personeel 

In juli 2016 zullen aanvankelijk 21 personen in vaste dienst zijn, die gezamenlijk minder FTE vormen dan de 

streefformatie van 20,5 FTE. Naast deze formatie krijgt het WBA hulp van enthousiaste vrijwilligers.  

De kosten van de formatie worden voor 2017 geraamd op afgerond € 1.442.000. Het ziekteverzuim van het 

personeel wordt ingeschat op 3,0%.  

Huisvesting 

Het Koetshuis in het Markiezenhof wordt van de gemeente Bergen op Zoom gehuurd voor de huisvesting van 

de medewerkers en de dienstverlening aan het publiek. Het pand voldoet aan alle wettelijke arbo-verplichtingen.  
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De benodigde depotcapaciteit van ruim 11 kilometer  aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom wordt 

gehuurd van de gemeente Bergen op Zoom. Het pand voldoet aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan 

archiefbewaarplaatsen.  

Het pand aan de Beukenlaan in Oudenbosch is eind mei 2006 in gebruik genomen en is eigendom van de GR. 

Dit pand voldoet aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan archiefbewaarplaatsen. 

De capaciteit van ruim 5 kilometer van het depot is nodig om het materiaal van de gemeentes tot 2020 op te 

vangen. Rekening wordt gehouden met het stoppen van papieren inbreng per die datum. 

Automatisering 

In 2016 komt er een volledig nieuwe website die de content van de voormalige drie instellingen op een uniforme 

wijze zal presenteren voor het publiek en de deelnemende gemeenten. De website voldoet aan de webrichtlijnen 

overheidswebsites en aan de normen van “Drempels Weg”.  

In het Koetshuis wordt een nieuw pc netwerk aangelegd wat tevens volledig draadloos opereert. 

Bedrijfszekerheid, beveiliging en ondersteuning van het beheer dient hierbij gegarandeerd te zijn. 

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de organisatie in staat is om financiële tegenvallers en 

risico’s op te vangen. Om dat te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de 

aanwezige risico’s  en de aanwezige weerstandscapaciteit. 

In het kader van risicomanagement wordt minimaal één keer per jaar de belangrijkste risico’s geïnventariseerd. 

Omdat het WBA een organisatie in oprichting is, heeft deze inventarisatie nog niet plaatsgevonden. De vorming 

van een nieuwe organisatie gaat altijd gepaard met zaken die niet voorzien zijn of waarvoor een raming is 

opgenomen op basis van de op dit moment bekende feiten en omstandigheden. Hiervoor is voor 2017 een post 

onvoorzien van € 50.000 opgenomen. 

Het WBA beschikt  niet over eigen vermogen en heeft daardoor verder geen mogelijkheden om eventuele 

tegenvallers op te vangen. De deelnemende gemeenten staan garant voor financiële tegenvallers.  
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8. BIJLAGEN 

A) OVERZICHT INVESTERINGEN PAND OUDENBOSCH 

 

 

Staat van investeringen

Omschrijving van kapitaaluitgaven Rente 

percentage

oorspronkeljk 

bedrag 

1/1/2017

vermeerder

ingen 2017

verminderingen Oorspronkelijk 

bedrag per 

31/12/2017

Totaal 

afschrijving

en

Afschrijving

en 2017

Boekwaard

e 1/1/2017

Boekwaarde 

31/12/2017

Rente 2017 Kapitaallasten 

2017

Afschrijving

Afsluitprovisie leningen -                   annuitair 40 jaar

Stichtingskosten nieuwbouw 1,27% 1.325.984         1.325.984         162.207   32.510       1.131.267 1.098.757     14.367      46.877          annuitair 40 jaar

Inrichtingskosten nieuwbouw 4,28% 467.467            467.467            342.809   31.165       124.658    93.493          5.335        36.500          lineair 15 jaar

Totaal 1.793.451         -            -                    1.793.451         505.016   63.675       1.255.925 1.192.250     19.702      83.377          

Berekening kapitaallasten 2018-2020

Boekwaarde 1/1 afschrijving rente Boekwaarde 1/1 afschrijving rente Boekwaarde 1/1afschrijving rente

Stichtingskosten nieuwbouw 1.098.757         32.923              13.954       1.065.834         33.341              13.536     1.032.493  33.764      13.113          

Inrichtingskosten nieuwbouw 93.493              31.165              4.002         62.328              31.165              2.668       31.163       31.165      1.334            

Totaal 64.088              17.956       64.506              16.204     64.929      14.446          

Totaal kapitaallasten 82.044              80.710              79.376      

2018 2019 2020
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B) OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 

 

C) OVERZICHT GELDLENINGEN 
 

 

Naam reserve of 

voorziening Saldo per Vermeer- Vermin- Saldo per 

1-1-2017 deringen deringen 31-12-2017

2017 2017

Reserves:

Algemene reserve -                              -   -                -                  

Voorzieningen:

Meerjarenonderhoud nieuwbouw 100.101          7.800          -                107.901          

Begroting 2017

Nr Oorspronkelijk 

bedrag van de 

geldlening

Datum besluit AB Jaar (laatste) 

aflossing

Rentepercentage Restantbedrag 

geldleningen per 

1/1/2017

In de loop van 

2017 op te nemen

Rente of 

rentebestanddeel 

2017

Aflossing 2017 Restant bedrag 

geldleningen 

31/12/2017

Opmerkingen

3            1.800.000 4-11-2003 2045 1,27%            1.131.267                 14.367                 32.510            1.098.757 annuïtair

4               700.000 4-11-2003 2020 4,28%               125.400                   5.367                 31.350                 94.050 lineair

           1.256.667                         -                   19.734                 63.860            1.192.807 
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Vaststellen begroting 2017 

 
Beslispunten: 
Het Algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief (WBA) besluit: 

1. Vast te stellen de begroting 2017 van het WBA 
2. De deelnemende gemeenten een schriftelijke reactie te sturen op hun zienswijzen, conform het hieronder 
beschreven WBA standpunt. 

 
De deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een zienswijze bij de concept-begroting 2017 WBA voorbereid. De 
verwachting is daarom dat door alle deelnemers dezelfde zienswijze wordt ingebracht. 
De zienswijze bestaat uit een tweetal aandachtspunten: 

- Het bestuur van het WBA op te dragen de realisatie van het E-depot met voortvarendheid aan te pakken en 
hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op te stellen. 

- De begroting 2017 in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen in het BBV, 
hetgeen concreet voor 2017 betekent dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de in artikel 
11 van het BBV genoemde tabel met 5 kengetallen dient te worden toegevoegd, en daarnaast aandacht te vragen 
voor de vanaf 2018 geldende nieuwe bepalingen van het BBV. 

 
Standpunt WBA: 
 
m.b.t. het E-depot stappenplan: 
 
De wens om een realistisch stappenplan E-depot heeft geen directe relatie met de begroting in financieel-technische zin. 
Vanzelfsprekend is er wel een verbinding tussen de begroting als beleidsinstrument en het Edepot beleid van het WBA.  
Realisatie van het E-depot is een nieuw, complex en intensief proces, waarvoor samenwerking tussen archiefvormer (de 
gemeenten) en archiefbeheerder (het WBA) essentieel is. Die samenwerking is door het voormalige RAWB, reeds in 2014 
gestart en is in 2016 op WBA niveau gebracht. Daarbij is het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena (SALHA) partner. 
Samen zijn de eerste stappen gezet op weg naar het E-depot, in de vorm van een gestructureerd leertraject. Daarmee is een  
succesvolle basis gelegd op weg naar het E-depot.  
Het realisatietraject E-depot is in het Bedrijfsplan van het WBA in hoofdstuk acht al globaal en voorlopig uitgewerkt. Daarin 
wordt een perspectief geschetst van een functionerend E-depot vanaf 2020. Dit is een realistisch traject, als we het afzetten 
tegen de plannen en ambities van vergelijkbare samenwerkingsverbanden: 

- De gezamenlijke Zeeuwse gemeenten zijn gestart in 2015 en hebben de ambitie om in 2021 een E-depot te 
realiseren 

- De gezamenlijke Achterhoek gemeenten zijn gestart in 2013 en streven naar een E-depot in 2017 
 
Het WBA loopt dus beslist niet uit de pas met een E-depot traject voor de duur van 4 a 5 jaar. Daar komt bij dat we vanaf 1 
juli weliswaar als WBA aan de slag gaan, maar dat de functies pas rond de jaarwisseling zullen zijn ingevuld. Pas dan weten 
we wie inzetbaar is voor het E-depottraject. Daarnaast moeten we de personele kwaliteitsslag en omslag naar een E-depot 
organisatie nog maken, maar daar zal met voortvarendheid aan worden gewerkt. Echter, even belangrijk is dat voor een E-
depot de informatiehuishouding bij de archiefvormers (lees: de negen WBA gemeenten) op orde moet zijn. Alle betrokken 
partijen moeten dus aan de slag.  
 
Kortom: we hebben een start gemaakt en er is een voorlopig plan. Maar we staan als betrokken partijen (gemeenten en 
WBA) nog maar aan het begin van het traject. Het WBA is bereid om de regierol op zich te nemen, maar gemeenten dienen 
zich te realiseren dat hun bijdrage aan het E-depot minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker is. Het WBA zal zich uiteraard 
gaan inspannen om een realistisch stappenplan E-depot op te stellen, maar acht dit op korte termijn niet mogelijk. Na de 
zomer gaan we met de gemeenten in overleg om te overleggen over het traject richting een West-Brabants E-depot. 
 
m.b.t. de BBV en kengetallen: 
 
Onze financiële adviseurs hebben hierover navraag gedaan en het onderwerp aanpassing aan BBV is besproken in een 
breed West-Brabants overleg van financieel beleidsadviseurs. Conclusie is dat de aanpassing aan de BBV pas met ingang 
van begroting 2018 verplicht is. Wat betreft het aansluiten bij kengetallen is de meest actuele ontwikkeling dat er regiobreed 
een overleg wordt gestart met als doel te komen tot zoveel mogelijk gelijksoortige kengetallen voor alle verbonden partijen. 
Vanzelfsprekend zal het RAWB zich daarbij aansluiten en de te maken regioafspraken gaan volgen. 



 

 

 

 

 

 *BM1601327* 

  BM1601327 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 

 

Gelet op: 

 

de conceptbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 

 

besluit: 

 

De volgende zienswijze in te dienen op deze conceptbegroting voor 2017: 

  

-Het bestuur van het WBA op te dragen de realisatie van het E-depot met voortvarendheid aan te 

  pakken en hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op te stellen.  

 

-De begroting 2017 in overeenstemming te brengen met de geldende bepalingen in het BBV, 

 hetgeen  concreet voor 2017 betekent dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en 

 risicobeheersing de in artikel  11 van het BBV genoemde tabel met 5 kengetallen dient te worden 

 toegevoegd, en daarnaast aandacht  te vragen voor de vanaf 2018 geldende nieuwe bepalingen 

 van het BBV. 

 

 

Steenbergen, 30 juni 2016  

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

blarii
Notitie
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Vertegenwoordiging werkgeversorganisaties in plaatsingsproces 

 
Beslispunten: 
1. Het AB WBA als werkgever wordt door een directeur bedrijfsvoering van een van de deelnemende gemeenten 

vertegenwoordigd in de plaatsingscommissie. 
2. Het AB WBA wordt als bevoegd gezag door een directeur bedrijfsvoering van een van de deelnemende gemeenten 

vertegenwoordigd in de bezwarencommissie; 
 

Toelichting 
Argumenten 
De plaatsingsprocedure is onderdeel van het sociaal plan zoals dat op dit moment wordt uitgewerkt. In de 
plaatsingsprocedure is plaats voor een drietal commissies om mede zorg te dragen voor een zorgvuldig proces. Dit zijn de 
plaatsingscommissie, de bezwarencommissie en de selectiecommissie. Deze laatste commissie wordt ingesteld ten 
behoeve van de plaatsing van de sleutelfunctie. De leden van de selectiecommissie mogen geen lid zijn van de 
plaatsingscommissie. 
 
De plaatsingscommissie bestaat uit drie leden: 

- Één lid namens de werkgever, aan te wijzen door het (nieuwe) bevoegd gezag; 
- Één lid namens de werknemersorganisaties in het BGO, aan te wijzen door de gezamenlijke vakorganisaties; 
- Één onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door de twee leden. 

 
De bezwarencommissie bestaat uit drie leden: 

- Één lid aan te wijzen door het nieuwe bevoegd gezag, niet werkzaam bij de nieuwe organisatie; 
- Één lid namens de werknemersorganisaties in het BGO, aan te wijzen door de gezamenlijke vakorganisaties; 
- Één onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door de twee leden. 

 
De selectiecommissie bestaat uit drie leden: 

- De directeur; 
- Één lid namens de (B)OR; 
- Één personeelslid, aan te wijzen door de medewerkers. 

 
Financiële consequenties 
Aan de inzet van externen in de plaatsings- en bezwarencommissie zijn  kosten verbonden; voor de vertegenwoordiging 
namens de werknemersorganisaties in het BGO en de onafhankelijke voorzitter per commissie.  
De kosten voor het lid namens de werkgever en het bevoegd gezag zijn nihil vanwege de inzet van directeuren 
bedrijfsvoering. 
 De kosten voor de plaatsingscommissie worden derhalve geraamd op 3500 euro en de eventuele kosten voor de 
bezwarencommissie worden eveneens geraamd op 3500 euro.  
De kosten kunnen gedekt worden uit de vacatureruimte die  er per 1 juli nog is. 
 
Proces 
Zodra het sociaal plan en functieboek zijn vastgesteld door het daartoe bevoegde gezag, zal de plaatsingsprocedure worden 
opgestart.  


