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Dienstverleningsovereenkomst lnformatiebeheer 

gemeente Nieuwegein - Het Utrechts Archief 
2021-2025 

1 lnleiding 

De gemeente Nieuwegein en Het Utrechts Archief (HUA) hebben op 22 november 2010 een 

dienstverleningsovereenkomst (OVO) gesloten voor de periode 2011-2020 ten aanzien van het 

beheer van de overgebrachte archieven van de gemeente Nieuwegein. De OVO loopt eind 2020 af. In 

2019 heeft HUA een evaluatie van de OVO laten uitvoeren, zodat tijdig gestart kon worden met de 

verkenning van de toekomstopties. De gemeente Nieuwegein en HUA hebben de intentie 

uitgesproken om de samenwerking voort te zetten. 

In de OVO 2011-2020 is de archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht aangewezen als 

archiefbewaarplaats van de gemeente Nieuwegein. De archiefbewaarplaats wordt beheerd door de 

Gemeentearchivaris van Utrecht, werkzaam binnen de gemeenschappelijke regeling GR HUA. De 

Gemeentearchivaris van Utrecht is ook de Gemeentearchivaris van Nieuwegein. Oat wordt met 

voortzetting van de dienstverleningsovereenkomst bestendigd. 

De plichten en bevoegdheden van de archivaris zijn geregeld bij en krachtens hoofdstuk V en 

Hoofdstuk VII van de vigerende Archiefwet en worden nader ingevuld in de vigerende 

Archiefverordening en de vigerende Besluiten lnformatiebeheer van de gemeente Nieuwegein In 

deze dienstverleningsovereenkomst wordt de praktische invulling gegeven aan de wettelijke functie en 

bekostiging van de archivaris als beheerder van de archiefbewaarplaats en toezichthouder op het 

informatiebeheer van de gemeente Nieuwegein. 

HUA beheert alle naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de gemeente 

Nieuwegein conform artikel 12 van de Archiefwet. In het afgelopen decennium is het aantal 

strekkende meters in beheer gegroeid van circa 250 m1 (2011) naar 1.220 m1 (september 2020). De 

taken die bij dit beheer horen zijn: 

het beheer van de archieven die voor permanente bewaring in aanmerking komen; het voor 

raadpleging beschikbaar stellen van de archieven; het verstrekken van informatie en adviezen aan 

publiek en gemeentelijke organisatie via de studiezalen en de website van HUA; de coördinatie en 

begeleiding van behoudswerkzaamheden; verwerving, beheer en beschikbaarstelling van particuliere 

archieven van lokaal belang. Daarnaast is er het toezicht onder de Archiefwet dat uitgeoefend wordt 

door de Gemeentearchivaris. 
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2 Doelstellingen 

HUA draagt als toezichthouder bij aan het efficiënt en verantwoord laten verlopen van het 

informatiebeheer binnen de gemeente Nieuwegein, toenemend op digitaal gebied. In de 

dienstverleningsovereenkomst zijn de werkzaamheden/activiteiten opgenomen die betrekking hebben 

op het beheren van de archiefbescheiden van de gemeente Nieuwegein; 

De gemeente Nieuwegein maakt geen principieel onderscheid tussen de waarde van 

overheidsarchieven enerzijds en particuliere archieven (van instellingen die niet vallen onder de 

werking van de Archiefwet) anderzijds. Beide vertegenwoordigen een (potentieel) erfgoedbelang. 

De gemeente Nieuwegein heeft in het kader van de archiefzorg de intentie in de toekomst ook 

gedigitaliseerde en digitaal gevormde archiefbescheiden van de gemeente Nieuwegein over te 
brengen naar de archiefbewaarplaats bij HUA; 

Met ingang van 1 januari 2021 gaat het college van B&W van de gemeente Nieuwegein een 

dienstverleningsovereenkomst aan met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling HUA (zoals 

deze regeling geldt vanaf 1-1-2019) ten aanzien van het beheer van de door de gemeente 

Nieuwegein overgebrachte archieven door HUA. 

3 Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is het college van B&W van de gemeente Nieuwegein, vertegenwoordigd door 
de Burgemeester. 

2. Contactpersoon van gemeente Nieuwegein voor de uitvoering van de opdracht is de Directeur 

Bedrijfsvoering tevens CIO en loco-Gemeentesecretaris. 

3. Contracteigenaar is het hoofd van de afdeling Support 

4. Contractmanager is de teamleider Beheer & Uitvoering, afdeling Support. 

4 Opdrachtnemer 

1. Opdrachtnemer is het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GR HUA, 

gevestigd aan de Hamburgerstraat 28 te Utrecht, vertegenwoordigd door de Directeur HUA. 

2. Contactpersoon van HUA voor de uitvoering van de opdracht is de Gemeentearchivaris van 
Utrecht en Nieuwegein. 

3. Contracteigenaar en contractmanager zijn het hoofd lnspectie & Collectiebeheer HUA 

2 



J 
Nieuwegein 

HETIIII/J!/1 
UTRECHTS 
ARCHIEF/1 
Jlllflllllfllll 
IIIIIII/I/IIIJI 

5 lnhoud van het werk: overname archieven (basispakket) 

1. De gemeente Nieuwegein heeft tussen 1 januari 2011 en heden de archieven van de 

gemeente Nieuwegein tot en met 2000 in goede, geordende en toegankelijke staat 

overgebracht naar de archiefbewaarplaats van Utrecht. Deze archieven worden beheerd en 

beschikbaar gesteld door HUA 

2. Overbrenging van archieven, waarin onder andere aan openbaarheid in het kader van 

vervroegde overbrenging aandacht wordt besteed, wordt geregeld in werkplannen. De 

Gemeentearchivaris brengt een formeel advies uit op deze werkplannen. 

3. Archiefbestanden die daarvoor in aanmerking komen brengt de gemeente in goede, 

geordende en toegankelijke staat over. De kosten hiervan zijn altijd voor de overbrengende 

partij, de gemeente Nieuwegein. 

4. Eventuele bewerkings-, transport- en reinigingskosten zijn voor rekening van de gemeente 

Nieuwegein. 

6 lnhoud van het werk: dienstverlening (basispakket) 

1. HUA stelt de archiefbescheiden voor raadpleging aan het publiek beschikbaar gedurende de 

openingstijden van de studiezaal originelen, volgens de geldende tarieven en voorwaarden 

van HUA 

2. HUA verzorgt de schriftelijke dienstverlening uit de archiefbescheiden van de gemeente 

Nieuwegein aan het publiek volgens de geldende tarieven en voorwaarden van HUA 

3. HUA verzorgt het in bruikleen geven van archiefbescheiden van de gemeente Nieuwegein aan 

daarvoor in aanmerking komende musea, archiefinstellingen, historische verenigingen en 

andere organisaties, volgens de geldende tarieven en voorwaarden van HUA HUA en de 

gemeente Nieuwegein maken in het werkplan afspraken over de kaders waarbinnen bruikleen 

mag plaatsvinden. 

4. Gedigitaliseerde bestanden en toegangen (archievenoverzicht, inventarissen en/of 

plaatsingslijsten) worden op de website van HUA https://wwwhetutrechtsarchief.nl, op 
https://www.archieven.nl en in de studiezalen beschikbaar gesteld. 

5. HUA verstrekt de gemeente Nieuwegein op verzoek inzage in de overgebrachte archieven via 

de studiezaal originelen. 
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7 lnhoud van het werk: behoudswerkzaamheden (basispakket) 

1. HUA coördineert en begeleidt de conservering/restauratie van archiefbescheiden aan de hand 

van schade-inventarisatie rapporten. 

2. Het opstellen van schade-inventarisatie rapporten door derden gebeurt in opdracht van en 

voor rekening van de gemeente Nieuwegein. 

3. In het belang van openbaarheid, efficiënte dienstverlening of behoud zorgt HUA in overleg met 

en met toestemming van het college van B&W van de gemeente Nieuwegein voor de 

verfilming/digitalisering van archiefbescheiden. De kosten van verfilming/digitalisering van 

archiefmateriaal, voor zover op verzoek van de bedrijfsvoering van de gemeente Nieuwegein, 

zijn voor rekening van de gemeente Nieuwegein 

8 lnhoud van het werk: verwerving particuliere archieven; educatie 

1. HUA verwerft in nauw overleg en met toestemming van de gemeente Nieuwegein unieke 

particuliere archieven voor zover deze relevant zijn voor de lokale geschieden is. 

2. Opslag, beheer, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van deze archieven gebeurt onder 

dezelfde (financiële) condities als gelden voor de gemeentelijke archieven. 

3. De kaders voor en invulling van acquisitie worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 in 

overleg tussen de gemeente Nieuwegein en HUA bepaald, en vastgelegd. 

4. Educatieve, publieks- en overige activiteiten worden op verzoek van de gemeente Nieuwegein 

door HUA per project begroot en na goedkeuring van beide partijen apart doorberekend aan 

de gemeente Nieuwegein. 

9 lnhoud van het werk: jaarverslag (basispakket en PDC} 

De gemeentearchivaris brengt jaarlijks voor 1 aprii schriftelijk een vers lag uit aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, waarin staat vermeid welke 

prestaties/werkzaamheden het afgelopen jaar zijn geleverd/uitgevoerd. Dit jaarverslag van de 

opdrachtnemer aan de opdrachtgever bevat eveneens het verslag over het toezicht op het 

informatiebeheer van de gemeentelijke organen van de gemeente Nieuwegein op grond van de pdc 

(artikel 1 O). 
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10 lnhoud van het werk: toezicht (PDC) 

1. De gemeentearchivaris hou dt toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de 

gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de 

archiefbewaarplaats, op grond van artikel 32 lid 2 van de Archiefwet. 

2. De werkprocesbeschrijvingen van HUA in de Producten-dienstencatalogus (PDC) vormen de 

basis voor de inhoud van het werk. In werkplannen wordt hier een naciere invulling aan 

gegeven. De duur van deze werkplannen wordt nader overeengekomen door de 

contactpersonen voor de uitvoering van deze overeenkomst, rekening houdend met het 

bepaalde in artikel 14. 

11 Tarieven en kostenverrekening: beheer overgebrachte papieren 

archieven 

1. Voorde in het basispakket omschreven werkzaamheden door HUA uit hoofdstukken 5, 6, 7, 8, 

9 is de gemeente Nieuwegein jaarlijks een bed rag verschuldigd van€ 17 4,55, excl. BTW per 

strekkende meter (prijspeil 2019) voor de reeds in beheer zijnde archieven. 

2. Het jaarlijkse aantal meters wordt berekend door het optellen van het aantal bij ingang van de 

overeenkomst overgebrachte meters archief (1.220 m1) De kosten hiervoor zijn vanaf 1 

januari 2021: 1.220 x € 17 4,55 = € 212.951, - ex BTW jaarlijks (prijspeil 2019). 

3. De groei van het aantal meters tot eind 2025 wordt ingeschat op maximaal 280 m1. Oat zou 

betekenen dat het bed rag e ind 2025 uitkomt op: 1.500 x € 17 4,55 = € 261.825, ex BTW per 

jaar (prijspeil 2019). 

4. De verwachte groe i van het aantal meters overheids- en particuliere archieven wordt jaarlijks 

in het Strategisch lnformatieoverleg (S1O) aangekondigd. 

12 Tarieven en kostenverrekening: toezicht 

1. Voorde uitvoering van het toezicht in de periode 2021-2025 worden op basis van de jaarlijks 

werkplannen de uit te voeren toezichttaken in het betreffende jaar vastgelegd. Daarvoor 

wordt bij aanvang van elk jaar op basis van geld ende prijsstellingen een vast bed rag 

gefactureerd, exclusief btw en inclusief reis- en verblijfkosten (prijspeil 2019). Na evaluatie van 

de uitgevoerde toezichtstaken aan het einde van ieder boekjaar vindt op basis van de 

werkelijke kosten - indien nodig - een nacalculatie plaats. 

2. De invulling van de toezichtfunctie sluit aan op de voornemens van de gemeente Nieuwegein 

over het informatiebeheer. Als hier sprake is van scheefgroei, dan treden de contactpersonen 

voor de uitvoering tijdig met elkaar in overleg voor een passende oplossing. 
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3. Voorde tariefstelling wordt het tarievenblad bij deze dienstverleningsovereenkomst 

gehanteerd. Reis- en verblijfkosten zijn bij de tarieven inbegrepen. De jaarlijks vastgestelde 

uurtarieven van de gemeente Utrecht worden gehanteerd, te weten de interne uurtarieven op 

basis van 1.360 productieve uren per jaar. De bedragen in het tarievenblad zijn exclusief btw. 

De 20% overheadkosten worden zichtbaar opgenomen in de jaarlijkse kostenberekening. 

13 Tarieven en kostenverrekening: overige werkzaamheden 

1. De in artikel 8 omschreven publieks- en educatiewerkzaamheden worden apart begroot en 

doorberekend. De tarieven en materiaalkosten worden per project in onderling overleg 

bepaald. 

2. Voor de tariefstelling worden de jaarlijks vastgestelde uurtarieven van de gemeente Utrecht 

gehanteerd, te weten de interne uurtarieven op basis van 1.360 productieve uren per jaar. De 

bedragen in het tarievenblad zijn exclusief btw. De 20% overheadkosten worden zichtbaar 

opgenomen in de jaarlijkse kostenberekening. 

14 Looptijd 

1. Deze dienstverleningsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en geldt als 

dienstverleningsovereenkomst voor de looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 

2025. 

2. Tussentijdse wijziging kan alleen tot stand komen met schriftelijke instemming van zowel de 

opdrachtnemer als de opdrachtgever. 

3. De uitvoering van het OVO wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van het jaarverslag en na de 

periodieke besprekingen in het TIO in kwartaalrapportages ook gerapporteerd aan de 

contractmanagers. Door hen wordt voor het daaropvolgende jaar een nieuw werkplan 

opgesteld. 

4. Na de periode bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt deze overeenkomst geacht te zijn 

aangegaan voor onbepaalde tijd, zij het dat op dat moment herberekening van het jaarlijkse 

tarief plaatsvindt, aan de hand van de omvang van het op dat moment overgebrachte en over 

te brengen archief en op basis van de werkzaamheden voor het toezicht. 

5. Indien het college van B&W van gemeente Nieuwegein tijdens de looptijd van het OVO zou 

besluiten deel te nemen aan de GR HUA, zullen er naciere afspraken worden gemaakt over 

overgang en beëindiging van deze dienstverleningsovereenkomst. 

6 



Nieuwegein 
HET/1/Jll!fl 
UTRECHTS 
ARCHIEFII 
Ill/liii/Ill/II 
IIIIIII/JJIIJ/1 

6. Indien deze overeenkomst eindigt door voortijdige opzegging door één der partijen, anders als 

bedoeld in het voorgaande lid, dienen beide partijen in gezamenlijkheid de frictiekosten vast te 

stellen en over de afhandeling daarvan met elkaar in overleg te treden. 

15 Geschillenbeslechting 

1. Geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de inhoud of uitvoering van deze 

overeenkomst worden voorgelegd aan een geschillencommissie. 

2. Deze commissie bestaat uit twee nader aan te wijzen vertegenwoordigers van beide partijen 

en een vertegenwoordiger van het lnterbestuurlijk Toezicht (IBT). Laatstgenoemde 

functionaris treedt op als voorzitter. 

16 Voorwaarden en betaling 

1. Op de werkzaamheden verricht onder deze dienstverleningsovereenkomst zijn de bepalingen 

bij en krachtens de Archiefwet van toepassing. 

2. De werkzaamheden en producten toezicht zijn conform de beschrijving in de actuele PDC, 

gevoegd bij deze dienstverleningsovereenkomst. lnhoudelijke aanpassingen van de 

beschrijvingen in de PDC tijdens de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst worden 

aan de contactpersoon van de gemeente Nieuwegein voorgelegd voor commentaar. 

3. Op deze dienstverleningsovereenkomst zijn van toepassing de voorwaarden van HUA als 

opdrachtnemer, gevoegd bij deze dienstverleningsovereenkomst, en de Algemene 

lnkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van gemeente Nieuwegein als 

opdrachtgever, geldend ten tijde van de totstandkoming van deze 

dienstverleningsovereenkomst. Indien de voorwaarden van beide partijen in een voorkomend 

geval blijken te conflicteren, treden de contactpersonen voor de uitvoering tijdig met elkaar in 

overleg voor een passende oplossing. 

4. Prijsindexering vin dt jaarlijks plaats volgens consumentenprijsindex van het CBS. 

5. HUA stuurt jaarlijks de factuur voor het beheer van de overgedragen archieven in het eerste 

kwartaal van het desbetreffende nieuwe jaar. 

17 Citeertitel 

Deze dienstverleningsovereenkomst wordt in correspondentie aangehaald als: 

"OVO Nieuwegein-HUA 2021-2025". 
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18 Ondertekening 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Utrecht op 26 oktober 2020, 

Namens de Nieuwegein, 
Directeur B ing 

Namens de Gemeenschappelijke 
Regeling Het Utrechts Archief, 
Directeur 
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C. Keijsper 
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