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Kernboodschap  Conform de Archiefwet 1995 (verder vermeld als “Archiefwet”) wordt het te 

bewaren archief van de voormalige sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid 

van het gemeentebestuur van Haarlem 1991-1999, overgebracht naar het Noord-

Hollands Archief. Hierdoor is het archief in principe openbaar toegankelijk.Voor 

een aantal dossiers van het archief is het noodzakelijk dat het college beperkingen 

aan de openbaarheid vaststelt, ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet.   

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Niet van toepassing (publicatie op B&W-besluitenlijst). Het is niet noodzakelijk en 

gebruikelijk dat het college dit besluit actief informeert aan de commissie (actieve 

informatieplicht van het college is niet op dit besluit van toepassing).  

Relevante eerdere 

besluiten 

Overbrenging archief Sport en Jeugd (2016/84175) in College 17 mei 2016. 

Besluit College  

d.d. 5 december 2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het college besluit het te bewaren archief van de voormalige sector Welzijn, 

Sociale Zaken en Gezondheid 1991-1999, over te brengen naar het Noord-

Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet. 

2. Het college besluit de openbaarheid van vijftien dossiers te beperken voor een 

termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, 

eerste lid onder “a” van de Archiefwet.    

3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het 

opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten 

toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid van de Archiefwet.      

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

5. De gemeentearchivaris wordt op de hoogte gesteld van dit besluit. 

  

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2016/31-mei/10:00/Overbrenging-archief-Sport-en-Jeugd/2016084175-2-Overbrenging-archief-Sport-en-Jeugd.pdf
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1. Inleiding  

Conform de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 (verder vermeld als “Archiefwet” en 

“Archiefbesluit”), dienen de te bewaren gemeentelijke archiefbescheiden die ouder zijn dan 

twintig jaar, binnen een termijn van maximaal tien jaar te worden overgebracht naar de 

archiefbewaarplaats, het Noord-Hollands Archief. Met deze overbrenging worden de 

archiefbescheiden in beheer gegeven aan het Noord-Hollands Archief en zijn deze in principe 

openbaar toegankelijk. Bij de overbrenging van het te bewaren archief van de voormalige 

sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid (1991-1999), is het noodzakelijk dat het 

college beperkingen aan de openbaarheid vaststelt ten aanzien van een aantal dossiers uit dit 

archief.  

 

Het college is als zorgdrager van de gemeentelijke archieven, ingevolge artikel 15 eerste lid 

van de Archiefwet, bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van beperkingen op de 

openbaarheid van archiefbescheiden voor een bepaalde termijn. Op grond van  

artikel 15 kunnen bij de overbrenging van archieven naar het Noord-Hollands Archief, 

beperkingen aan de openbaarheid worden gesteld met het oog op:  

a. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

b. het belang van de Staat of zijn bondgenoten; 

c. het anderszins voorkomen van onevenredig bevoordeling of benadeling van betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 

   

De openbaarmaking van vijftien dossiers uit het over te brengen archief, zou tot gevolg 

hebben dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in het geding is. 

Deze dossiers handelen over verschillende onderwerpen en bevatten gegevens over personen. 

De openbaarheidsbeperking van de dossiers bedraagt een termijn van 75 jaar na datum van 

het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a” van de Archiefwet. De 

inventarisnummers van de dossiers en de beperking aan de openbaarheid, zijn opgenomen in 

de bijlage, het ‘Besluit tot beperking van de openbaarheid’.  

 

Het college heeft als zorgdrager op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet, de 

bevoegdheid deze beperking op de openbaarheid op te heffen dan wel ten aanzien van een  

verzoeker buiten toepassing te laten, indien het belang van de gestelde beperking niet 

opweegt tegen het belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden. Vanuit 

praktische overwegingen is het gewenst dat deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan de 

gemeentearchivaris.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit het te bewaren archief van de voormalige sector Welzijn, Sociale 

Zaken en Gezondheid 1991-1999, over te brengen naar het Noord-Hollands Archief, op 

grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet. 

2. Het college besluit de openbaarheid van vijftien dossiers te beperken voor een termijn 

van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a” 

van de Archiefwet.    

3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van 

de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op 

grond van artikel 15, derde lid van de Archiefwet.     

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

5. De gemeentearchivaris wordt op de hoogte gesteld van dit besluit. 
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3. Beoogd resultaat 

Het te bewaren archief van de voormalige sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid  

(1991-1999) wordt overgebracht naar het Noord-Hollands Archief op grond van artikel 12, 

eerste lid van de Archiefwet. De openbaarheid van een aantal dossiers uit het archief wordt 

beperkt op grond van de Archiefwet, artikel 15. Deze beperkingen voorkomen dat de 

persoonlijke levenssfeer en privacy van betrokkenen geschonden worden.  

 

4. Argumenten 

Voorkomen schaden privacy betrokkenen 

De beperkingen op de openbaarheid voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer en privacy 

van betrokkenen geschonden worden.   

 

Efficiënte afhandeling verzoek dispensatie 

De mandatering van  de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien 

van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de 

Archiefwet, dient om de afhandeling van een verzoek tot raadpleging efficiënt af te handelen.  

 

Besluit heeft instemming gemeentearchivaris 

De inhoud van het college besluit is vooraf  afgestemd met de gemeentearchivaris en  

archiefinspecteur van het Noord-Hollands Archief.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen.  

 

6. Uitvoering 

De archivaris van de gemeente Haarlem, directeur van het Noord-Hollands Archief, geven 

wij de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker 

buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet. Deze 

zal hierbij het belang afwegen van degene die om raadpleging van de archiefbescheiden 

verzoekt, tegen het belang van de gestelde beperking. Degene die om raadpleging van de 

archiefbescheiden verzoekt, dient tevens een verklaring te ondertekenen, dat niets openbaar 

gemaakt zal worden op zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet 

wordt eerbiedigd. Tegen het in mandaat genomen besluit van de archivaris tot het weigeren 

van de opheffing of het buiten toepassing laten hiervan, kan bij het college bezwaar worden 

gemaakt. 

 

Uitvoering van deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van het college om zelf de 

beperkingen op te heffen of buiten toepassing te laten. De gemeentearchivaris van het Noord-

Hollands Archief wordt over het onderhavige besluit van het college geïnformeerd.    

 

7. Bijlagen 

1. Besluit tot beperking van de openbaarheid. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

2017/422756 Overbrenging archief Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid  

 

4 

 

BIJLAGE (BBV 2017/422756) 

 
BESLUIT TOT BEPERKING VAN DE OPENBAARHEID 
 

Gemeente Haarlem te Haarlem 
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het 
Archiefbesluit 1995 
  
Besluit: 
Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de voormalige 
sector Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid van de Gemeente Haarlem van 1991-1999. 

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de 
inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de datum van 
het jaar, genoemd in de derde kolom. 
 
Inventaris- 
nummer 
dossier 

Korte omschrijving Beperkt 
openbaar 
tot  
1 januari: 

247    
(1992-1993) 

Stukken betreffende de Arbodienst Haarlem. 2068 

654   
(1996-1997)  

Stukken betreffende de Taalschool. 2073 

656  
(1998-1999)   

Stukken betreffende het project "ISA- 2000". 2075 

683  
(1993, 1995-
1999)   

Stukken betreffende het project "De Groene Leerwerkplaats”.  2073 

689    
(1997-2000) 

Stukken betreffende de projecten "Op Maat" en "Intro Extra". 2075 

729    
(1997-1998) 

Verslagen van de vergaderingen van de Plaatselijke 

Adviescommissie Zelfstandigen. 
2073 

979    
(1990-1995) 
980 
(1996-1998) 

Stukken betreffende de Stichting Beheer 
Welzijnsmiddelen Harmenjanswijk. 

2073 

1501  
(1998-1999) 

Stukken betreffende de hulpverlening van de  

burgemeesterscommissie. 

2074 

1702, 1705-
1706 (1999) 

Stukken betreffende de juridische afwikkeling definitieve 

keuze voor de algemene dagopvang. 

2074 

1878  
(1991, 1994-
1996) 

Stukken betreffende het experimentele project van "medische 

heroïne verstrekking". 

2071 

2106  
(1987-1999) 

Stukken betreffende de problematiek van de personele 

bezetting met betrekking tot de taken en werkverdeling over 

de verschillende dienstgebouwen. 

2074 

2114  
(1998-2000) 

Registratie blootstelling asbest op een openbare basisschool. 2075 

 


