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Doelstellingen

• Het Westfries Archief heeft 3 kerntaken welke volgen uit de 
Archiefwet 1995 en de Gemeenschappelijke Regeling Westfries 
Archief:
• Ondersteunen van en diensten verlenen aan de aangesloten overheden

• Informeren, enthousiasmeren en helpen van publiek om archieven optimaal 
te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen. 

• Namens de aangesloten gemeenten uitvoeren van de Wettelijke taken ten 
aanzien van beheren en ontsluiten van de overgebrachte archieven.

• Visie:
• Het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en 

levend geheugen van Westfriesland. 



Het Pact van Westfriesland

• Het Westfries Archief levert een fundamentele bijdrage aan het Pact 
van Westfriesland:
• De regio kent een sterke gemeenschappelijke geschiedenis die mede gevormd 

is door de strijd tegen het water. Om deze strijd te kunnen voeren is onder 
andere de Westfriese Omringdijk aangelegd. Een ambitieus en omvangrijk 
project dat alleen maar kon slagen door verbinding en gedegen 
samenwerking. Mede daardoor heeft zich in de loop van de eeuwen een 
Westfriese identiteit gevormd die belangrijk is voor de onstane onderlinge 
verhoudingen samenwerking. 

• Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van de 
totstandkoming van deze Westfriese identiteit vertellen.



Rekening 2019

• Goedgekeurde accountantsverklaring d.d. 26 maart 2020

• Behaalde Resultaten:
• Sterke toename van digitaal te raadplegen archiefcollecties

• Scanning on Demand gerealiseerd voor aangesloten gemeenten

• Collectiebeheersyteem overgebracht naar de Cloud

• Content Westfriesekaart.nl uitgebreid met nieuw thema

• Inspecties op het informatiebeheer uitgevoerd in alle 7 gemeenten

• Inventarissen als Open Data ter beschikking gesteld

• Achterstanden in beheer van bibliotheek weggewerkt



Rekening 2019 / Feiten en Cijfers



Begroting 2021

• Bijdrage 
• per inwoner 2020: € 8,03

• Indexering: 2,3%

• Bijdrage per inwoner 2021: € 8,17

• Uitgangspunten:
• Governance Noord-Holland Noord

• Kadernota 2021, vastgesteld 12 maart 2020

• Beleidsplan 2020-2023 , vastgesteld 12 maart 2020

• AB Besluit besteding bestemmingsreserve, d.d. 20 november 2019

• Dienstverlenings Overeenkomst gemeente Hoorn



Schema opbouw begroting 
Westfries Archief.

Hiernaast een schematische 
weergave van de begroting van het 
Westfries Archief. 

Het laat zien dat de beïnvloedbare 
Taakbudgetten slechts een kwart 
uitmaken van de begroting. 

De overige budgetten liggen vast. 

Dat betekent dat een taakstelling 
van bijvoorbeeld 5% een ombuiging 
van 20 procent op de 
taakbudgetten met zich meebrengt. 



Beleidsplan 2020-2023

• Speerpunten:
• Doorontwikkeling eDepot voor regionaal gebruik
• Advisering Digitale Archivering
• Strategisch Informatie Overleg inrichten
• Oplossingen realiseren voor Hybride Archivering 
• Opzetten educatief programma voor Scholen
• Doorontwikkeling Westfriese Kaart
• Uitbreiden Depotcapaciteit

• Dekking
• Geen verhoging van de bijdrage
• Nieuw voor oud
• Inzetten van Bestemmingsreserve
• Benutten van de daling van de huurlasten



Doorontwikkeling eDepot

• Voorziening voor duurzame archivering van digitale documenten van 
de Westfriese overheden

• Oplevering in twee fasen:
• 1e fase 29 april 2020
• 2e fase 1 januari 2021

• Aangesloten Westfriese gemeenten
• SED (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)
• Hoorn
• Medemblik
• Koggenland
• Opmeer


