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1. Inleiding
Volgens artikel 37 van de Archiefwet 1995 wordt het historisch archief van een waterschap
beheerd door een waterschapsarchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma
archivistiek. Als niet een zodanige archivaris mocht zijn benoemd, is de secretaris van het
waterschap de beheerder. De waterschapsarchivaris is ook belast met het toezicht op het
beheer van het dynamisch en semi-statisch archief. In uw vergadering van 30 maart 2005
heeft u de heer H.C.M. van Leysen benoemd tot archivaris.
2. Voorstel
De heer Van Leysen met ingang van 1 september 2007 eervol ontslag te verlenen, omdat de
in zijn taakopdracht aangegeven werkzaamheden dan zijn afgerond.
3. Achtergrondinformatie
De heer Van Leysen kreeg vanaf bovenvermelde datum voornamelijk de opdracht het project
archiefbewerking, voortvloeiende uit de fusie, voor Schieland en de Krimpenerwaard af te
ronden. Met deze taakopdracht is de heer Van Leysen inmiddels tot 1 september 2007 – de
datum waarop het project is afgerond - belast op interim- en detacheringbasis.
4. Motivering voorstel
Met de ontslagverlening aan de heer Van Leysen komt een einde aan een langdurige interimperiode, waarin de heer Van Leysen op aantoonbare wijze zijn deskundigheid heeft ingezet
op het gebied van de herinrichting van de integrale documentaire informatievoorziening, de
dossiervorming en het archiefbeheer. Ook heeft hij op professionele wijze invulling gegeven
aan de implementatie van diverse applicaties, waaronder de nieuwe huisstijlapplicatie.
Dankzij zijn inspanningen zijn de archieven van de voormalige hoogheemraadschappen
Schieland (1273-2004) en de Krimpenerwaard (1430-2004) volledig geordend en
geïnventariseerd en daarmee toegankelijk en beschikbaar gemaakt voor zowel de ambtelijke
organisatie als voor geïnteresseerde onderzoekers. Ook het rijke culturele erfgoed van beide
voormalige hoogheemraadschappen is mede door een intensieve restauratie en conservering
voor het nageslacht bewaard.
De komende tijd wordt uitgezocht op welke wijze het archiefbeheer kan worden geregeld.
Hierover is overleg met het hoogheemraadschap van Delfland gaande.
5. Gevolgen/consequenties
N.v.t.
6. Financieel
N.v.t.
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