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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 30 juli 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: de schriftelijke 
vragen die gesteld zijn door de fractie van Burgerbelangen Dinkelland met betrekking tot de openbaarheid 
van de archieven. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
De fractie van Burgerbelangen Dinkelland hanteert de volgende aanleiding voor het stellen van schriftelijke 
vragen met betrekking tot de openbaarheid van de archieven. 
Wij kregen te horen dat de Provincie Overijssel, na een controlebezoek aan het archief in het gemeentehuis, 
besloten heeft dat het Openbaar Archief per direct gesloten moest worden. De Provincie had behoorlijk 
kritiek over de wijze waarop het archief werd beheerd en gecontroleerd. Op onderstaande vragen zouden wij 
graag z.s.m. antwoord hebben want een Openbaar Archief is ook bestemd voor onze inwoners. 
 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
Vraag 1: Waarom zijn wij als raad niet geïnformeerd en op de hoogte gebracht over dit gebeuren? 
Hier is bij ons college niets over bekend. Het archief is nooit gesloten en zal ook niet worden gesloten. 
Burgers kunnen tijdens kantooruren het archief bezoeken na een afspraak te hebben gemaakt. Dit staat ook 
op onze website. 
Vraag 2: Kunt u ons precies aangeven wat er niet goed was al je bekijkt naar het beheer? 
Hier is bij ons college niets over bekend. Op basis van de geldende toezichtsafspraken binnen het 
interbestuurlijk toezicht (IBT) komt Dinkelland in aanmerking voor een bezoek eens in de drie jaar. Op 17 
oktober 2018 heeft de archiefinspecteur de heer Bril een bezoek gebracht aan de gemeente Dinkelland. 
Zoals verwoord in onze raadsbrief nr. 2019-10 d.d. 7 maart 2019 heeft Dinkelland haar archief- en 
informatiebeheer op orde. De toezichtkleur is groen. Er zijn een aantal aandachtspunten deze worden in 
2019 uitgevoerd door het organisatieonderdeel Informatiemanagement en facilitair. Zie raadsbrief 2019-10 
van 7 maart 2019. 
Vraag 3. Hoe werd het archief gecontroleerd en door wie? 
De gemeenteraad heeft op 6 mei 2014 de Archiefverordening vastgesteld volgens artikel 32 tweede lid van 
de Archiefwet 1995. Het college van burgemeester en wethouders zijn beheerder van het archief en als 
zorgdrager legt zij verantwoording af aan de gemeenteraad door middel van de KPI’s (zie bijlage bij 
raadsbrief 2019-10).Op grond van artikel 7 van de Archiefverordening stelt ons college voorschriften vast 
voor het beheer van de archiefbescheiden en voor het beheer van de archiefbewaarplaats (dit geldt ook voor 

 



 

 

het digitale archief). Dit Besluit Informatiebeheer is vastgesteld op 6 mei 2014.De uitvoering vindt plaats door 
het organisatieonderdeel Informatiemanagement en facilitair, team Informatiebeheer. Door de Wet 
Revitalisering Gemeentelijk Toezicht vindt toezicht door de provincie achteraf plaats. Zoals bij vraag 2 
vermeld, heeft de archiefinspecteur de heer Bril op 17 oktober 2018 een bezoek gebracht aan de gemeente 
Dinkelland. 
Vraag 4. Wat moet er gewijzigd worden om het archief weer openbaar te krijgen? 
Er hoeft niets gewijzigd te worden. Het archief is nooit gesloten geweest en zal ook niet sluiten. 
Vraag 5. Wanneer wordt het archief weer geopend ? 
Het archief is nooit gesloten geweest en zal ook niet sluiten. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


