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Onderwerp

Toezeggingen/acties inrichting archief

Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
De kosten voor het inrichten van het archief inclusief de social return inzichtelijk te maken.

Datum schriftelijke reactie
2 november 2020

Schriftelijke reactie
Voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van de archieven is in de periode 2021-2025
ruim 1 miljoen euro begroot. Dit bedrag is tot stand gekomen na inventarisatie van de werkzaakheden die
er aan de archieven moeten worden verricht. Een overzicht hiervan treft u hierbij aan. Het betreft de
archieven van de voormalige gemeenten Sneek, Bolsward, Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel en hun
rechtsvoorgangers.
-

Bolsward: 449 meter, €166.662,Nijefurd: 788 meter, €233,430,Sneek: 1170 meter, € 292,392,Wûnseradiel: 578 meter, € 184,584,Wymbritseradiel: 720 meter, € 151,518,-

Totaal: 3705 meter, € 1.028,586,De aard van de uit te voeren werkzaamheden (o.a. saneren, indexeren, etiketteren en zuurvrij verpakken)
verschilt per archief. Vandaar dat bijvoorbeeld de kosten voor Wymbritseradiel lager uitvallen dan voor
Bolsward, terwijl het aantal meters groter is.
Ook de archieven van de voormalige gemeente Littenseradiel (en haar rechtsvoorgangers) krijgen een plek
in het gemeentearchief, dat wordt ondergebracht in De Tiid in Bolsward. Anders dan de vijf andere
gemeenten heeft Littenseradiel haar archieven (691 strekkende meters in totaal) wel in goede, geordende
en toegankelijke staat overgedragen.
Voor de werkzaamheden aan de archieven moet nog een aanbesteding plaatsvinden. Bij deze aanbesteding
verplicht de inschrijver zich om ten minste 2 procent van de totale opdrachtwaarde (exc. btw) aan te
wenden voor ‘social return’. Dit houdt in dat de inschrijver zich verplicht om een deel van de
werkzaamheden te laten doen door mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’.
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Vrijwilligers
Daarnaast maken we serieus werk van het inschakelen van vrijwilligers. We doen dit door functieprofielen
op te stellen, gevolgd door actieve werving. Zo worden selectiegesprekken gevoerd, en daarna afspraken
gemaakt voor op de werkvloer. Een goed inwerkprogramma is daarbij van belang. Dankzij de inzet van
vrijwilligers kunnen we meer betekenen voor onze bezoekers (fysiek en online). Onze vrijwilligers
verdienen aandacht en waardering, zodat wij ze binden en behouden. Het doel is dat medio 2023 tenminste
20 vrijwilligers bij het archief in De Tiid zijn aangesloten. Met alle vrijwilligers sluiten wij een
overeenkomst af.
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