Renkum, 3 april 2019
Aan:
de burgemeester van Renkum zijnde lid van het bestuur van het Gelders Archief en
Het Gelders Archief te Arnhem
Betreft: inlopen achterstand en archivering Renkumse bescheiden
In 2002 heeft de gemeente Renkum zich aangesloten bij de Regeling Regionaal
Historisch Centrum Gelders Archief, omdat landelijke regelgeving voorwaarden stelde
m.b.t. het onderhoud en beheer van bescheiden van een zekere ouderdom, waar onze
archiefruimte in Oosterbeek niet aan voldeed.
Op dit moment betalen we jaarlijks € 163.000 (Begroting 2019) aan het Gelders Archief.
• Het was blijkens de gesloten overeenkomst uit 2002 (zie bijlage) de bedoeling,
dat na acht jaar (dus in 2010) alle Renkumse achterstanden zouden zijn
weggewerkt. Werd dat doel destijds gehaald? Zo nee, waarom niet? Waren bij
het aangaan van de overeenkomst of zijn nadien andere criteria gesteld inzake
de mate van aandacht c.q. het digitaliseren van het Renkums archief? Zo ja, wat
waren dan die voorwaarden?
Vanuit de gemeente Renkum vertrok onze gemeentelijke archivaris Geert Maassen
naar het Gelders Archief. Inmiddels is hij met pensioen.
• Is/wordt hij opgevolgd?
Wij hebben de indruk dat het Gelders Archief sinds de archievenfusie niet alle
Renkumse archieven toegankelijk en voor belangstellenden beschikbaar heeft
gemaakt.
• Wat is bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar gedaan met onze gemeentelijke
bijdrage voor het behoud en toegankelijk maken van Renkumse archieven?
• Kan helder gemaakt worden in hoeverre er een achterstand bestaat m.b.t. het
verwerken van Renkums archiefmateriaal? Hoe wordt dat dan binnen welke
termijn ingelopen?
• Hoe staat het bijvoorbeeld met de archivering van de mooie nalatenschap van
onze gemeentelijke fotograaf Harry Smit?
• Ook de Stichting Oud Renkum is voornemens het omvangrijke en waardevolle
archief van wijlen dorpshistoricus Cees Burgsteyn bij het Gelders Archief onder
te brengen. Wanneer wordt dat dan toegankelijk gemaakt?
• Zijn er andere ondergebrachte archieven uit onze gemeente die nog niet op de
website van het Gelders Archief te vinden zijn en zodoende niet beschikbaar zijn
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voor historisch onderzoek? Met “archieven” doelen wij dus ook op collecties,
zoals bijvoorbeeld foto’s en documentatie.
• Als niet genoeg medewerkers van het Gelders Archief ingezet kunnen worden
voor het wegwerken van achterstanden, bestaat dan de mogelijkheid dat
vrijwilligers onder voorwaarden worden ingezet?
• Hebben wij los van de stukken van de lokale overheid als gemeente Renkum
een visie inzake behoud cultureel erfgoed en dat tevens gezien in relatie met
archivering? Zo ja, wat is die visie dan? Zo nee, waarom hebben we die niet?
Wat kan een dergelijke gemeentelijke visie betekenen voor organisaties als
Stichting voor Heemkunde?

In afwachting, vriendelijke groet, namens de fractie: John Bartels

Bijlage: overeenkomst gemeenschappelijke regeling inzake het Gelders Archief uit
2002
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Begin deze eeuw, thans begin vorige eeuw
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