
 
 

Amendement  
 
 
Agendapunt 14 –voorstel nieuwe archiefbewaarplaats   
 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 1 oktober 2015; 
 
 
gezien het voorstel van het college van B&W voor de bouw van een nieuwe archiefbewaarplaats in de 
parkeerkelder van het nieuwe stadhuis; 
 
overwegende dat 
 
- het college voor de huisvesting van het archief (werkplekken medewerkers en studiezaal)  in het oude 

stadhuis een huurovereenkomst heeft gesloten met C’wartier; 
- de huurprijs voor deze kantoorruimte – die eigendom is van de gemeente – met ingang van 1 maart 

2017 met € 35.000 stijgt;  
- de nieuwe archiefbewaarplaats ongeveer € 875.000 kost (inclusief bijkomende kosten) met een jaarlast 

van ongeveer € 35.000 over 50 jaar;  
- het geschikt maken van de huidige archiefbewaarplaats onder het oude stadhuis ongeveer € 90.000 

kost (inclusief voorbereidingskosten) met een jaarlast van € 10.500 over tien jaar; 
- door deze aanpassing de huidige archiefbewaarplaats ook gedurende een langere periode dan tien jaar 

bruikbaar blijft;  
- het college er van uitgaat dat over uiterlijk tien jaar de huidige archiefbewaarplaats moet worden 

gesloopt wegens een herontwikkeling van de lokatie oud stadhuis; 
- indien sloop noodzakelijk zou worden de kosten voor de aanpassing deels of zelfs geheel ten laste 

kunnen worden gebracht van het herontwikkelingsproject, zodat een investering in de huidige 
archiefbewaarplaats geen weggegooid geld hoeft te zijn; 

- wegens het begrotingstekort de gemeente de uitgaven zoveel mogelijk moet beperken; 
- een beleid voor de komende jaren voor het archief ontbreekt; 
- de keuze voor de  huisvesting van het archief (medewerkers en studiezaal) gemaakt moet worden als 

onderdeel van het beleid; 
 
 
 
wijzigt het voorstel als volgt 
 
- de punten 1 en 2 vervallen en worden vervangen door  
- 1. de bestaande archiefbewaarplaats aan te passen en daarvoor een krediet van € 80.000 beschikbaar 

te stellen; 
2. dat het college een voorstel voor het archiefbeleid voorbereidt en ter vaststelling aan de raad 
aanbiedt, waarbij ook rekening wordt gehouden met onder meer de visie op de ontwikkeling van de 
binnenstad en van het gebruik van ICT-middelen, met als onderdeel daarvan een keuze voor de 
huisvesting van het archief; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie CDA-Weert 
 


