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Op 24 februari 2014 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen 
gesteld over het oud archief. De vragen van Gemeentebelangen luidden als 
volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: 

1. Als fractie van GB hebben we vernomen dat door de bezuinigingen het 
contract met de archiefmedewerkster m.i.v. 19 maart wordt beëindigd. We 
vinden dit een zeer slechte ontwikkeling, geïnteresseerden en inwoners van 
Hoogeveen hebben dan hierin geen aanspreekpunt meer voor onderzoek in 
het oud-archief. Door het schrappen van deze uren zal er dan dus ook 
niemand zijn die de stukken haalt/beheerd en weer archiveert. 
Het kan toch niet zo zijn dat we als gemeente Hoogeveen het historisch 
onderzoek naar ons verleden de nek omdraaien? Immers als hiervoor 
niemand gesteld is dan zullen de bezoekers vanzelf weg blijven en zal het 
archief een langzame dood sterven. 

De bemensing van het 'Oud Archief" is de afgelopen 3 jaar op basis van 
tijdelijke 'extra' financiële middelen gerealiseerd. De archief
medewerkster werkt op basis van een tijdelijk contract. Het contract met 
de huidige archiefmedewerkster wordt opgezegd. Verlenging van het 
contract zou betekenen dat we over moeten gaan op een vast 
dienstverband. Binnen de begroting is daar geen geld voor beschikbaar. 
Er wordt nu gezocht naar een andere invulling. 

2. Wie gaat het beheer doen ? 

Medewerkers van archief zullen in afwachting van een andere invulling de 
afgesproken dienstverlening op zich nemen. 

3. Kunnen bezoekers die geïnteresseerd zijn in de historie straks nog 
onderzoek doen ? 

Ja. 
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Vind de gemeente ook dat ze zich in het kader van gastvrijheid en 
dienstverlening zichzelf hiermee beperkingen oplegt? 

Nee. 

5. Wat is het standpunt van het college betreft het koesteren van het 
verleden, immers er is al heel veel aan historie verdwenen in de gem. 
Hoogeveen. 

Het koesteren van het verleden en het toegankelijk houden van het 'Oud 
Archief' zijn verschillende dingen. We erkennen dat het "Oud Archief' 
bereikbaar moet blijven. 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethp<f3ers. 


