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Kernboodschap  De hotspot-monitor is een nieuw onderdeel van de manier waarop de overheid 

selecteert op het te bewaren en te vernietigen archief. Het is bedoeld om 

informatie veilig te stellen over bijzondere gebeurtenissen. Het gaat hierbij niet 

alleen om het bewaren van archief van de gemeente, maar juist ook van andere 

overheidsorganisaties en particulieren die met het onderwerp te maken hebben 

gehad. De reden om dit te doen is om een zo breed mogelijk archief te verkrijgen 

van cultuur-historische onderwerpen. Iedere twee jaar worden er nieuwe 

onderwerpen toegevoegd. Deze lijst gaat over de periode 2010-2018. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. De hotspot-monitor 2010-2018 vast te stellen.  
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1. Inleiding  

Wat is de hotspot-monitor? 

De hotspot-monitor vormt een onderdeel van de Gemeentelijke Selectielijst 2017. Deze selectielijst is 

bedoeld om overheidsinformatie te waarderen op basis van gemeentelijke processen, door het op 

termijn te vernietigen of over te dragen naar het Noord-Hollands Archief (NHA). Omdat niet alle 

informatie in een selectielijst te gieten valt, benoemt de selectielijst een aantal uitzonderingen, 

waarop bijzondere en unieke gebeurtenissen uitgezonderd kunnen worden van vernietiging. Een van 

die uitzonderingen is de hotspot-monitor.  

 

De hotspot-monitor is een lijst met bijzondere gebeurtenissen die iedere twee jaar wordt aangevuld 

met als doel om deze informatie veilig te stellen. Het gaat hierbij niet alleen om het bewaren van 

archief van de gemeente, maar juist ook van andere overheidsorganisaties en particulieren die met 

het onderwerp te maken hebben gehad. De reden om dit te doen is om een zo breed mogelijk 

archief te verkrijgen voor cultuur-historische onderwerpen. 

(voor meer informatie over de hotspot-monitor zie bijlage 2) 

 

Hoe is de hotspot-monitor tot stand gekomen? 
Per twee jaar worden er twee bijeenkomsten door het NHA georganiseerd, één voor interne experts 

van de gemeente en één voor externe experts van de gemeente. Tijdens de bijeenkomsten is er  

teruggeblikt op de periode 2010 – 2018 en zijn er gebeurtenissen en kwesties aangedragen. Deze zijn 

besproken en afgewogen aan de bestaande criteria voor hotspots. De volgende criteria worden 

gehanteerd:  

1. Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de 
zorgdrager die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de 
bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de media.  

2. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die 
belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en het debat over de 
kwestie maakt veel emoties los.  

3. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over 
het functioneren van de zorgdrager.  

4. Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur 
ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.  
 

Voor meer informatie over het proces omtrent de hotspot-monitor zie bijlage 3. 

Voor de gemeente Haarlem waren er uiteindelijk 1 externe expert en 2 interne experts aanwezig op 

de bijeenkomst.  
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Wat staat er op de hotspot-monitor? 

Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen benoemd om in aanmerking te komen als 

hotspot: 
 

1. Houtmanpad, recreatieve fietsverbinding 

2. Beveiliging burgemeester 

3. Daklozenopvang Wilhelminastraat 

4. Serious Request 

5. Pontje Belgiëlaan 

6. Restauratie Hildebrand-monument 

7. Dolhuysbrug 

8. Moderniseren parkeren 

9. Herinrichting Dreef 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De hotspot-monitor 2010-2018 vast te stellen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Door het vaststellen van de hotspot-monitor kan uitvoering gegeven worden aan het uitzonderen 

van vernietiging van de informatie door de gemeente en betrokken overheden en kan het Noord-

Hollands Archief acquisitie doen bij particulieren.  

 

4. Argumenten 

1. De hotspot-monitor is een verplicht instrument van de Gemeentelijke Selectielijst 2017. Met 

het uitvoeren van de hotspot-monitor voldoet de gemeente aan wet- en regelgeving. 

2. Door het vaststellen van de hotspot-monitor kan het NHA gerichter acquireren bij 

particulieren om zo een betere afspiegeling te krijgen van geschiedenis van de gemeente. De 

acquisitie door het NHA bij particulieren valt binnen de huidige 

dienstverleningsovereenkomst, er zijn geen extra kosten aan verbonden. 

3. Het laten organiseren van de bijeenkomsten door het Noord-Hollands Archief (NHA), met als 

doel bepalen van hotspots, heeft een aantal voordelen: 
• Belangrijk archief is eerder in beeld; 

• Samenwerking met meerdere zorgdragers leidt tot een completer overzicht van mogelijke 

hotspots;  

• De verantwoordelijkheid kan goed worden verdeeld bij grensoverschrijdende hotspots ; 
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• Het proces van identificeren tot vaststellen gaat sneller en efficiënter; 

4. Door bijeenkomsten te organiseren met zowel mensen van binnen de regio/gemeente als 

buiten de regio/gemeente ontstaat er een breder beeld van wat de belangrijke onderwerpen 

waren in de besproken periode.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. De hotspot-monitor zal altijd enige mate van willekeur kennen.  

 

De hotspot-monitor komt tot stand door input van externe en interne experts, aangevuld met de 

kennis van medewerkers die het fysieke en digitale archief van de gemeente beheren. Dit doen zij op 

basis van criteria vanuit de Gemeentelijke Selectielijst 2017. Deze criteria worden geïnterpreteerd 

door mensen die aanwezig zijn op de expert overleggen. Van deze overleggen is niet vastgelegd 

welke onderwerpen langs zijn gekomen, waardoor er discussie kan ontstaan waarom het ene 

onderwerp wel op de hotspot-monitor verschijnt en ander niet. Dit wil echter niet zeggen dat 

wanneer een onderwerp niet op de lijst verschijnt, de informatie zal worden vernietigd. Alle 

gemeentelijke informatie wordt gewaardeerd op basis van de selectielijst. Naast de hotspot-monitor 

hanteert de gemeente een lijst met andere uitzonderingscriteria waardoor gemeentelijke informatie 

buiten de hotspot-monitor om uitgezonderd kan worden van vernietiging.   

 

 

6. Uitvoering 

Na het vaststellen van de lijst worden de volgende acties uitgevoerd: 

1. De hotspot-monitor wordt ter publicatie aangeboden aan het Nationaal Archief. Hier worden 

van alle archiefzorgdragers de hotspotlijsten bij elkaar gebracht en overkoepelende 

onderwerpen inzichtelijk gemaakt. Op deze manier worden de onderwerpen van onze 

gemeentelijke lijst uitgezonderd van vernietiging  bij andere zorgdragers en vice versa.  

2. De hotspot-monitor wordt intern gepubliceerd. Mochten medewerkers nog in het bezit zijn 

van informatie die niet in het gemeentelijke archief is opgenomen, dan worden zij verzocht 

om dit alsnog te doen.  

3. Het Noord-Hollands Archief kan acquisitie doen van particulier archief, bij de organisaties 

zoals aangegeven in de hotspot-monitor (zie bijlage 1). 

4. Alle informatie in de gemeentelijke archieven, zowel fysiek als digitaal, met betrekking tot de 

hotspot onderwerpen zullen worden uitgezonderd van vernietiging. Dit is een taak die ligt bij 

de archiefbeheerders van de gemeente. Dit gaat echter niet meer tijd kosten, aangezien het 

een taak is die nu bij het vernietigen van informatie reeds wordt uitgevoerd. Door de 

hotspot-monitor verschuift deze taak naar de voorkant van het proces, waardoor het risico 

op informatie verlies verkleind wordt en de afstemming over vernietiging met het NHA wordt 

verminderd. 
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7. Bijlagen 

1. Hotspot-monitor gemeente Haarlem 2010-2018 
 2.  Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden 

3.  Procesbeschrijving inrichten hotspot-monitor 

 

 

 

 
 


