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1. Jaarverslag 
 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van het Historisch Centrum Overijssel 2016. De 
jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over 2016. 
 
In het jaarverslag (1) is de programmaverantwoording opgenomen. Deze biedt per programma 
inzicht in de realisatie van de doelstellingen, de wijze waarop deze zijn behaald en de daarmee 
samenhangende baten en lasten. 
 
In de zogeheten paragrafen (1.2) wordt ingegaan op de verplichte onderwerpen 
weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden 
partijen en rechtmatigheid. 
 
De jaarrekening (2) is het financiële gedeelte en bestaat uit de balans per 31 december 2016 (2.1) 
(vóór bestemming gerealiseerd resultaat), het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
over 2016 (2.2), evenals toelichting op beide stukken (2.3). 
 
In het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening worden de gerealiseerde baten en lasten 
per programma gepresenteerd. Tevens vindt u het overzicht van de gerealiseerde algemene 
dekkingsmiddelen, van het gerealiseerde totaal van het saldo van baten en lasten vóór 
bestemming, de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en het gerealiseerde resultaat 
ná bestemming. 
 
Tot slot treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant (2.4) en nog enkele 
bijlagen. 
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1.1 Programmaverantwoording 

 

Managementsamenvatting 

Het jaar 2016 was in velerlei opzichten voor het HCO een jaar vol nieuwe dynamiek. Niet alleen 

vanwege het per 1 januari 2016 aantreden van de nieuwe directeur Arie Slob. Het was ook het 

jaar van de officiële toetreding van de gemeente Deventer tot de gemeenschappelijke regeling 

van het HCO (ingaande 1 juli 2016). En het jaar dat in een mooi interactief proces met personeel 

en stakeholders het nieuwe meerjarige beleidsprogramma werd vastgesteld (‘Data wordt 

informatie. Informatie wordt inspiratie’, beleidsprogramma 2017-2020). Een beleidsprogramma 

dat het Historisch Centrum Overijssel in positie zal moeten houden en brengen in het snel 

veranderende landschap van archieven en informatiebeheer. De kwaliteitslat is hoog gelegd. 

Dat zal in het kalenderjaar 2017 ook tot enige organisatorische ingrepen zorgen. In januari 2016 

kreeg de heer drs.  L. Folkertsma de functie van rijksarchivaris voor de provincie Overijssel en 

gemeentearchivaris voor Zwolle en Deventer toebedeeld. Om de archief wettelijke taak goed te 

kunnen behartigen kan de heer Folkertsma gevraagd of ongevraagd zich vervoegen bij het MT . 

We zijn hem zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij deze verantwoordelijke taak uitoefent.  

Het jaar 2016 werd het jaar van de verdere doorontwikkeling van e-Depot. Hoewel afhankelijk 

van landelijke ontwikkelingen behoort het Historisch Centrum Overijssel nog steeds tot de 

koplopers in Nederland. In het jaar 2016 werden er weer een aantal succesvolle pilots 

uitgevoerd. Het jaar 2016 is ook het jaar dat de provincie Overijssel het Historisch centrum 

Overijssel voor de komende jaren de regie heeft gegeven over het uitvoeren van het meerjarig 

provinciaal cultuurprogramma voor streekcultuur en streektaal. Een taak die het Historisch 

Centrum Overijssel met de onder onze verantwoordelijkheid vallende IJsselacademie met veel 

vreugde en energie heeft opgepakt. Ook was 2016 het jaar dat de gemeente Zwolle het 

Historisch centrum Overijssel heeft gevraagd de uitvoering op zich te nemen van het gericht 

met andere erfgoedpartners uitdragen van het Verhaal van Zwolle. 

In zowel Zwolle als Deventer werd er in 2016 gewerkt aan het verder (digitaal) toegankelijk 

maken van onze collecties. Met name de beeldcollecties kregen in Zwolle dit kalenderjaar veel 

aandacht. In Deventer werden ca 400 unieke charters gevlakt en schoongemaakt. Een mooie 

aanvulling op een al indrukwekkende collectie van charters. Het internetplatform MijnStadMijn 

Dorp trok evenals in 2015 weer meer dan twee miljoen unieke bezoekers. Het onderbrengen van 

het prachtige materiaal (foto’s, films, verhalen) van het door de IJsselacademie uitgevoerde 

project Vooruitboeren (landbouwgeschiedenis Overijssel 1950-2000) op MijnStadMijnDorp zal 

daar ongetwijfeld een bijdrage aan hebben geleverd. MijnStadMijnDorp werd ook genomineerd 

voor de onlinegeschiedenisprijs, zowel voor de publieks- als de juryprijs. 

Het jaar 2016 kreeg voor het Historisch Centrum Overijssel zelfs nog een koninklijk tintje. 

Tijdens Koningsdag bezocht de Koninklijke familie de stad Zwolle. Samen met Museum De 

Fundatie kreeg het Historisch Centrum Overijssel tijdens dat bezoek de verantwoordelijkheid 

voor de invulling van het cultuur historisch onderdeel van het programma. Een eervolle taak. 

Ruim drie miljoen mensen konden op die manier via de televisie bereikt worden met een 

eigentijdse presentatie van de geschiedenis van de provinciehoofdstad van Overijssel. In 

oktober 2016 presenteerde de bekende cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers als gastarchivaris 

van het Historisch Centrum Overijssel tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde 

relatiebijeenkomst het boek ‘Rituele depots. Erfgoed en afval’. Diezelfde avond hield minister- 
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president Rutte in een afgeladen zaal van het theater Odeon de zogenaamde Thorbeckelezing. 

Deze lezing werd mede door het Historisch Centrum Overijssel georganiseerd. 

1.1.1 Programma Bedrijfsvoering 

 
Financieel bestaat het programma Bedrijfsvoering uit: 
Baten 

• Lumpsum 

• Dienstverleningsovereenkomsten 
Lasten 

• Personeel 

• Afschrijvingen 

• Huisvesting 

• Organisatie 
 
De toelichting geeft op delen van het programma nadere informatie. Ten aanzien van de 
subcategorieën wordt een toelichting gegeven. Daarbij richt de toelichting zich op wat wij het 
afgelopen jaar op de verschillende gebieden hebben gedaan.  
 
Dit programma beoogt met de beschikbare bedrijfsmiddelen de realisatie van de producten en 
diensten mogelijk te maken. 
 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
1. ARBO/BHV/Preventie 
 
ARBO 
De ARBO-werkgroep is driemaal bij elkaar geweest. De werkgroep bestaat uit vijf leden (een 
OR-lid, de preventiemedewerker, een medewerker facilitaire dienst, het hoofd BHV en het hoofd 
Bedrijfsvoering). Vanuit de ARBO-werkgroep worden ARBO-gerelateerde zaken op hoofdlijnen 
besproken. De uitvoering ligt bij de preventiemedewerker en de facilitaire dienst. De volgende 
punten zijn in 2016 in de ARBO-werkgroep aan de orde geweest: 

• Ontruimingsoefening van het gebouw. 

• Voorterrein personeelsingang HCO. 

• Preventie. 

• Werkplekinstructie. 

• BHV-herhalingscursus voor BHV’ers. 

• BHV-herhalingscursus ploegleider voor hoofd BHV. 

• Opleiding preventiemedewerker. 
 
BHV 
In het 1e helft van het jaar heeft de BHV-ploeg een ontruimingsoefening gehouden. De evaluatie 
door het BHV-team gaf aan dat het een goede ontruiming was. 
 
Preventie 
Preventierapport is opgeleverd en besproken in de ARBO-werkgroep. Het totaal beeld ziet er 
goed uit. Gangen, trapportalen en nooduitgangen zijn altijd vrij. Na de verhuizingcyclus die in 
juli is begonnen en die in december is voltooid moeten de afrondende werkzaamheden (kabels) 
nog plaats vinden.  
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Gedurende het laatste kwartaal zijn wederom 6 bureaus vervangen door de nieuwe zit/sta 
bureaus. 
Het voorterrein van HCO in Zwolle is opnieuw bestraat. De oude bestrating is verwijderd en 
afgevoerd. Er waren namelijk al 2 personen uitgegleden over de gladde grindtegels. 
 
Werkplekinstructie 
Er zijn bijeenkomsten geweest in Zwolle en Deventer. Hierbij kregen medewerkers en 
vrijwilligers uitleg hoe men achter een bureau met beeldscherm moet gaan werken. Waarbij 
werd gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Ook is op de centrale plekken in het gebouw 
de houding en de afstanden van stoel, bureau en beeldscherm aangegeven. 
Deze bijeenkomsten hebben in een aantal gevallen geleid tot een werkplekonderzoek, waarbij 
een aantal aanpassingen met speciale voorzieningen geregeld moest worden. 
 
Risico inventarisatie & Evaluatie 
In november zijn we gestart met de RI & E. deze wordt uitgevoerd door de arbodienst “Zorg van 
de zaak”. In november is er een rondgang geweest in Zwolle. December door de beide 
gebouwen in Deventer. In januari 2017 vindt er nog een gesprek plaats met de OR, als 
vertegenwoordiger van het personeel. In februari wordt het RI & E rapport verwacht.  
 

2. Ziekteverzuim 

 

 
 
Het ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 3,34 % (2015: 3,74 %). Er is dus sprake van een 
lichte daling ten opzicht van vorig jaar. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal meldingen 
per medewerker) is exact gelijk gebleven. Het ziekteverzuim in 2016 betrof, op twee langdurige 
meldingen na, enkel kortdurend verzuim. Er is geen sprake geweest van werk gerelateerde 
ziekteverschijnselen.  
 
Jaarlijks komt het SMT (Sociaal Medisch Team) 3 tot 4 keer bij elkaar. Om de ontwikkelingen te 
bespreken. Vanuit het SMT komt duidelijk naar voren dat dit percentage niet beïnvloedbaar is. 
 

3. Output tijdschrijven 
 
Op verzoek van het rijk en gemeente worden de direct toe te rekenen kosten (personele en 
materiële kosten) doorbelast aan de producten en diensten. Zo worden op basis van de 
tijdverantwoording de directe uren ten behoeve van producten en diensten doorbelast naar de 
sub-programma’s Collectie Beheer & Behoud, Collectie Toegang, Studiezaal etc. De indirecte 
uren blijven ten laste komen van programma Bedrijfsvoering. 
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Hieronder staat een grafiek die de verdeling van de loonkosten over 2016 weergeeft. 
Procentueel bedraagt de verhouding directe/indirecte loonkosten 54/46% (2015: 45/55%). 
 

 
 
 
Door de begrote uren te vergelijken met de realisatie komt het volgende beeld naar voren: 
 

Proces Begroot Gerealiseerd 

Lonen Collectie Beheer en Behoud 8,0 % 18,1 % 

Lonen Collectietoegang 8,7 % 9,6 % 

Lonen Collectievorming 2,8 % 4,4 % 

Lonen Presentaties 9,5 % 7,3 % 

Lonen (digitale) studiezaal 15,4 % 14,6 % 

Indirecte loonkosten 55,6 % 46,0 % 
 

 

• Voor Collectie Beheer en Behoud zijn fors meer uren ingezet dan begroot. De oorzaak 
hiervan is het aantal uren ten behoeve van het nieuwe e-Depot (circa 3.600 uren) (2015: 
2.000 uren). Het e-Depot valt onder de categorie Collectie Beheer en Behoud. Hierdoor 
zijn de relatieve aantallen uren op de andere programma’s automatisch lager dan 
begroot.  

• Door meer sturing op directe besteding van uren ligt het percentage indirecte 
loonkosten fors lager dan begroot. Het doel is om de komende jaren deze trend voort te 
zetten met als doel een verhouding van circa 65/35%. 

 
 
4. Saldo baten en lasten 
 
De realisatie 2016 op het programma Bedrijfsvoering geeft een voordelig saldo van ca.  
€ 1.173.233. HCO heeft ca. € 986.782 aan directe loonkosten kunnen doorbelasten aan 
producten en diensten. Daarnaast ontving HCO van het rijk en gemeente Zwolle de index ca.  
- €29.350. Dit bedrag was in de begroting 2016 niet meegenomen. In de loop van 2016 en in 
januari 2017 werden de bijdragen definitief bevestigd. Waarbij de gemeente Zwolle een 
indexcorrectie heeft doorgevoerd. 
 
 

Verdeling loonkosten
Lonen Collectie Beheer en Behoud

Lonen Collectietoegang

Lonen Collectievorming

Lonen Presentaties

Lonen Digitale studiezaal

Lonen Studiezaal

Lonen E-depot

Indirecte loonkosten
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De bijdrage van het Rijk bestaat uit meerdere componenten, namelijk lumpsum en geoormerkte 
bedragen. 
Bruto bijdrage rijk  € 1.825.038  
Behoudsplan  €      49.000 
DTR gelden  €      77.838 
Onderzoek RVB €      30.000 
Netto lumpsum rijk  € 1.668.200 
Dit bedrag is de grondslag voor de jaarlijkse lumpsum. Dit kan dus afwijken van het definitieve, 
ten gevolge van éénmalige ophogingen van de lumpsum. 
 
Het ministerie van OC&W heeft de wens geuit om het beheer van het gebouw aan de 
Eikenstraat 20 in Zwolle te willen overdragen aan HCO. Het ministerie heeft HCO € 30.000 ter 
beschikking gesteld om een onafhankelijk meerjarig onderhouds- en 
instandhoudingsplan(MOIP) te laten opstellen. De kosten voor het laten opstellen van het MOIP 
bedroeg € 14.702. Het verschil, ad € 15.298, is gereserveerd op de balans in afwachting van 
verdere besluitvorming.  
 
Netto lumpsum rijk € 1.668.200 
Kosten MOIP  €      14.702 
Lumpsum 2016 rijk € 1.682.902 
 
Door de toetreding van de gemeente Deventer halverwege het jaar is het moeilijk aan te geven 
hoe het één zich met het ander verhoudt. De begroting is gebaseerd op het gehele jaar. De 
jaarrekening geeft weer vanaf 1 juli tot en met 31 december 2016. 
 
Het programma Bedrijfsvoering bestaat nu grotendeels uit indirecte loon- en materiële kosten 
ten behoeve van de Producten en Diensten van HCO. Grotendeels, omdat in de afschrijving ook 
nog posten zitten ten behoeve van de verschillende onderdelen van het programma Producten 
en Diensten.  
Door een kostenverdeelstaat is ook dit deel verdeeld over de verschillende Producten en 
Diensten. 
 
De kostenverdeelstaat 2016 is als bijlage toegevoegd (bijlage VI).  
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Wat heeft het gekost? 
 
Programma Bedrijfsvoering  
 

 
 
Het resultaat 2016 voor het programma Bedrijfsvoering is positief en bedraagt € 1.173.233.  
De begroting laat het voor een geheel jaar zien, terwijl de realisatie voor een deel de periode 
van 1 juli tot en met 31 december weergeeft, in verband met toetreding van de gemeente 
Deventer per 1 juli. Positief omdat alle directe uren doorbelast worden naar het programma 
Producten en Diensten. 
  

Evaluatie rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen; begrotingen, jaarbericht, financiële voortgang, 
convenanten, mogelijke samenwerking, organisatie en belangrijke projecten worden besproken. 
In de bijeenkomsten van juni, september en december wordt het bestuur op de hoogte 
gebracht over de financiële stand van zaken en het te verwachten eindejaarsaldo. 

1.1.2 Programma Producten en Diensten 

 
De doelstelling van dit programma is de uitvoering van de door de Archiefwet 1995 opgedragen 
taken, evenals het realiseren van de cultuurhistorische missie van het Historisch Centrum 
Overijssel: 
 
‘Wij presenteren met enthousiasme de geschiedenis van Overijssel en ondersteunen onderzoek 

voor jong en oud.’ 

 
In de gemeenschappelijke regeling zijn aan het Historisch Centrum Overijssel de navolgende 
werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeente overgedragen: 
 
a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de 

archiefbescheiden die berusten in de in het tweede lid genoemde archiefbewaarplaatsen; 
b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 

26, tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995; 
c. het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister en de gemeente over de taken 

en bevoegdheden, die door de minister of de gemeente worden uitgevoerd als gevolg van 
de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de 
Archiefwet 1995; 

d. het verrichten van door de minister of de gemeente opgedragen andere taken die verband 
houden met de behartiging van de belangen. 

 
Het Historisch Centrum Overijssel stelt zich tevens ten doel het in de archieven ondergebrachte 
cultureel erfgoed op actieve wijze toegankelijk te maken en onder de aandacht te brengen van 
een breed publiek. 
 

Realisatie  Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Baten      4.508.592      5.002.582      3.743.792 

Lasten      3.335.359      3.486.863      2.727.991 

Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten

     1.173.233      1.515.719      1.015.801 

Toevoeging/onttrekking aan reserves                     - -                                        - 

Gerealiseerd resultaat    1.173.233    1.515.719    1.015.801 
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Na een presentatie van de kengetallen vindt u de inhoudelijke toelichtingen. Allereerst ten 
aanzien van de archief wettelijke taak ‘het in goede, geordende en toegankelijke staat’ beheren 
van de collecties en het beschikbaar stellen van archiefbescheiden aan klanten. 
 
Primair volgt dit programma de categorieën: 

• Collectie Beheer en Behoud en e-Depot 

• Collectievorming 

• Collecte toegankelijk 

• Presentaties  

• Dienstverlening: 

• Studiezaal 

• Studiezaal digitaal 

• Dienstverleningsovereenkomsten 
 
Dit betekent dat het kengetallen overzicht wordt verdeeld per categorie. Ook hier is duidelijk 
aangeven wat we daarvoor hebben gedaan. 
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Het aantal bezoeken aan de studiezaal in Deventer betreft een schatting aan de hand van het 
aantal opgevraagde stukken (1.999). Daarbij is dezelfde verhouding ‘bezoekers vs. opgevraagde 
stukken’ gehanteerd als bij Zwolle.  
 
Het werkelijk gemeten aantal bezoekers in Deventer is ten eerste een combinatie van bezoekers 
van de bibliotheek en het archief en bevat ten tweede een veelheid aan overige bezoekers. 
Daarbij valt te denken aan studenten, personeel dat in en uit loopt etc. Het aantal geschat op 
basis van ervaring en verhouding zal daarom dichterbij de werkelijkheid staan. 
 

  

Kengetallen 2015 2014

Deventer Zwolle

Collectiebeheer en –behoud

Aantal meters verpakken 149 230 11 42

% van de tijd voldoen aan depothygiëne 99% 99% 99% 99%

Aantal extern verstrekte adviezen(betalend/gratis). 0/1 0/0 0/0 0/0

Collectievorming

Aantal verworven collecties 23 26 33

Aantal meters verworven collecties 8 255,5 94

Aantal verworven beeldmateriaal 1.800 23.420 11.450 3.293

Collectie is toegankelijk

Aantal toegangen produceren 21 76 32 21

Aantal meters toegankelijk maken 90 313 162 66

Aantal nieuwe data aan databases op internet

BS tbv Genlias N.v.t. 72.432 100.167 225.081

Percelen tbv Kadastrale Atlas N.v.t. Gereed Gereed Gereed

Aantal documenten/foto’s/etc. digitaliseren 65.000 13.818 5.464

Dienstverlening 

Bezoeken studiezaal circa 555 3.192 3.503 3.507

Aantal opgevraagde stukken 1.999 11.496 10.748 11.729

Presentaties

Bezoeken HCO-websites (totaal) n.v.t. 2.330.019 2.464.804 537.534

www.edepotoveri jss el .nl

www.histori schcentrumoveri jss el .nl  228.736 202.026

www.stadsarchiefdeventer.nl

www.mi jns tadmi jndorp.nl  & openatlanti s/onderzoekoveri jss el 2.114.991 323.766 *

Educatie: aantal leerlingen HCO 557 1.922 1.380

Dienstverleningsovereenkomsten

Aantal gemeenten waarmee dvo is afgesloten 4 4

* alleen www.mijnstadmijndorp.nl

3

2016

1.749

213.994

39.094

2.075.182
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Wat hebben we gedaan? 
 
COLLECTIEBEHEER EN – BEHOUD 

 
De Archiefwet 1995 verplicht het HCO tot bewaring van de haar toevertrouwde archieven en 
collecties in materieel goede en geordende staat. De materiële verzorging dient zodanig te zijn, 
dat raadpleging van de informatiedragers en de daarop vastgelegde informatie nu én in de 
toekomst verzekerd blijft voor recht- en bewijszoekenden en historische onderzoekers. 
Het HCO kiest daarbij primair voor passieve conservering. Door goede bewaaromstandigheden 
en de juiste omgang met de stukken moet schade aan de documenten maximaal worden 
voorkomen. Primair betekent dit opslag in depots die voldoen aan de wettelijk eisen van klimaat, 
beveiliging tegen brand en diefstal, wering van uv-licht et cetera. Tevens worden elk jaar 
behoudswerkzaamheden uitgevoerd gericht op het schoon houden van de depots, het 
schoonmaken van archieven en wordt er gezorgd voor verpakking en berging van archieven en 
collecties volgens de wettelijke normen. 
 

Zwolle 
In 2016 is in Zwolle veel tijd besteed aan het opruimen van Depot 6. Hier stonden circa 200 
dozen met dubbele boeken. De boeken zijn uitgezocht en overgedragen aan de Grote Kerk in 
Zwolle die deze boeken gebruikt voor de verkoop. Het depot biedt nu weer een schone aanblik 
en de vrijgekomen ruimte kon worden gebruikt voor tijdelijke plaatsing van nieuw 
binnengekomen collecties.  
Een grote klus op dit vlak betrof het in de depots plaatsen van de in 2016 overgedragen 
bewaarexemplaren van de zogenaamde Twentse kranten. Dit betrof een grote logistieke 
inspanning die in goede samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers (o.a. van de 
stichting Digitalisering Twentse kranten) werd geleverd.  
 
In 2016 is ook het beheer van de omvangrijke beeldcollecties weer actief opgepakt. Door 
omstandigheden had dit een aantal jaren op een relatief laag pitje gestaan. 
Daarnaast is in 2016 de vindplaatsregistratie verder gecontroleerd, een blijvend punt van 
aandacht.  
 
In totaal is circa 149 meter archief (her)verpakt en geëtiketteerd. 
Met het Nationaal Archief zijn gesprekken gestart betreffende de herinrichting van Depot 1. Hier 
kan nog een deel rijdend worden gemaakt waardoor circa 950 meter archiefruimte gewonnen 
kan worden. Dit is nodig, want de depots in Zwolle lopen vol. Medio 2018 kan er gebruik 
worden gemaakt van het regionaal depot in Emmen, maar tot die tijd zal er nog naar andere 
praktische oplossingen gezocht worden.  
 

Deventer 
In Deventer worden de collecties van Stadsarchief Deventer en de Athenaeumbibliotheek 
bewaard in tien magazijnen.  
 
Circa 400 charters werden gevlakt en schoongemaakt, circa 1.000 tekeningen van architect 
Knuttel werden schoongemaakt, gevlakt, waar nodig gerestaureerd en opnieuw verpakt. Tevens 
werd een begin gemaakt met instructieve filmpjes betreffende praktische behoud 
werkzaamheden. Er werden 54 archieven (waaronder enkele zeer omvangrijke) en 15.000 foto’s 
schoongemaakt en opnieuw verpakt. 
 
Enkele bijzondere boeken van de Athenaeumbibliotheek werden gerestaureerd en werden 
tevens integraal gedigitaliseerd. Daarnaast werden via schimmelcontroles en de 
insectenmonitor ervoor gezorgd dat de magazijnen schoon bleven. Standaard worden alle 
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inkomende collecties en archieven behandeld, waaronder vorig jaar enkele grote collecties 
zoals de boekencollectie van de heer Hartong en de boekencollecties van Kluwer – Ankh 
Hermes. In Nijverdal (VADA) staan nog enkele krantencollecties die op termijn terug kunnen 
naar Deventer of Zwolle. 

 
 
Op balans staat nog een post vooruit ontvangen behoudsgelden(restant 2015), hiervan is het 
bovenstaande verschil (€ 2.245,13) aangevuld. Het resterende saldo vooruit ontvangen 
behoudsgelden(boekjaar 2015) worden in 2017 aangewend om het laatste stukje van depot 1 te 
voorzien van rijdende stellingen.    
 
Verpakte archieven zie bijlage V.  
 

E-Depot in Overijssel 

Relatiemanagement, doorontwikkeling en organisatie waren de drie belangrijkste 
projectstromen voor het team e-Depot in 2016. Qua capaciteit heeft het team in 2016 bestaan uit 
1,8 FTE in de maanden januari t/m augustus, en 2,4 FTE in de daaropvolgende maanden. 
Gedurende het tweede en derde kwartaal heeft het team ook nog 0,2 FTE ondersteuning gehad 
van een projectsecretaris. Los van het vaste team zijn er vele anderen binnen de organisatie en 
bij samenwerkingspartners die ook belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling 
van het e-Depot Overijssel. 
 
Relatiemanagement e-Depot 
Het succes van het e-Depot is afhankelijk van de mate waarin ons aanbod aansluit bij de vraag 
van de decentrale overheden in de provincie. Ondanks het gegeven dat het e-Depot in 
ontwikkeling is en decentrale overheden nog niet daadwerkelijk konden aansluiten is er wel 
geïnvesteerd in het informeren van- en het spreken met Overijsselse overheden. Naast een 
generieke informatiesessie in het voorjaar - waar ongeveer 25 decentrale overheden uit de 
provincie aan deelnamen - zijn er veel bilaterale sessies georganiseerd. Met de beide 
gemeentelijke GR partners Zwolle en Deventer zijn afspraken gemaakt over hoe het e-Depot 
voor hen in de komende periode optimaal ingezet kan worden. De pilot voor de videotulen van 
de gemeente Zwolle is verder uitgewerkt, en ook is er een start gemaakt met projecten die 
resulteren in de opname van Hinderwetvergunningen (Zwolle) en Bouwvergunningen 
(Deventer en Zwolle) in het e-Depot. Ook met partijen buiten de GR zijn in 2016 
samenwerkingen opgestart, zo is er bijvoorbeeld met de provincie Overijssel een succesvolle 
pilot uitgevoerd om bodemdossiers in het e-Depot op te nemen en vervolgens via de website 
van het HCO beschikbaar te stellen. De praktijk laat zien dat het meeste werk bij decentrale 
overheden momenteel ligt in de voorbereiding op een overbrenging naar het e-Depot, een  
proces waar het team in het afgelopen jaar diverse partijen van advies over heeft kunnen 
voorzien. 
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Doorontwikkeling 
Aangesloten zijn op- en partner zijn van het landelijk e-Depot betekent een prachtig unique 
selling point voor de dienstverlening van het HCO. Tegelijkertijd zijn we hierdoor ook 
afhankelijk van het ontwikkelproces in Den Haag. Het jaar 2016 heeft echter uitgewezen dat de 
actieve samenwerking tussen het HCO, het Nationaal Archief (NA) en de overige Regionaal 
Historische Centra (RHC’s) intensief en productief blijkt. Door expertise op detacheringsbasis 
beschikbaar te stellen aan het NA heeft het team e-Depot van het HCO een belangrijke bijdrage  
kunnen leveren aan de ontwikkeling van het landelijk product. De landelijke samenwerking 
zorgt verder voor een continue bijdrage en opbrengst van expertise rond digitaal archiveren; zo  
heeft het HCO onder meer geparticipeerd in landelijke expertgroepen over 
informatiemanagement, IT-architectuur, procesarchitectuur, preservation en toegankelijkheid. 
Alles gericht op duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en de toepassing van het 
e-Depot. Daarbij heeft het team in huis gewerkt aan essentiële techniek dat een nieuwe manier 
van toegang tot digitale archieven mogelijk maakt, en dat in het komende jaar wellicht ook 
landelijk navolging gaat krijgen. 
 
Een speciale melding verdient het werk rond het uitplaatsen van digitaal archief in het e-Depot. 
De gemeenten Deventer en Zwolle hebben samen met het HCO uitgewerkt welke wensen en 
oplossingsrichtingen er zijn rond uitplaatsing, een nieuwe tak van sport voor het HCO. Op 
landelijk niveau is door het HCO ook actief bijgedragen aan scenario's voor dienstverlening 
rond dit onderwerp. Eind 2016 is een landelijke kwartiermaker aangesteld om dit verder - 
namens alle RHC's - op te pakken en het resultaat daarvan wordt verwacht in het tweede 
kwartaal van het nieuwe jaar. 
 
Organisatie 
Het aanbieden van een e-Depot betekent meer dan het ter beschikking stellen van een 
technische voorziening. Juist het goed opzetten en inregelen van het dienstverleningsproces is 
een belangrijke factor in de klanttevredenheid en zorgt voor een efficiënte manier van werken. 
Naast het opstarten van de integratie van de digitale processen met de bestaande 'papieren' 
lijnorganisatie is in het afgelopen jaar gewerkt aan de realisatie van kwalitatieve 
communicatieproducten die proces en dienstverlening ondersteunen. Het in het begin van het 
jaar opgeleverde beleidsstuk ‘Voorstel tactische inrichting e-Depot 2016’ heeft hiervoor aan de 
basis gestaan. Een blijvende uitdaging blijft het sluitend vaststellen van de juridische basis 
waarop het HCO en andere decentrale overheden kunnen samenwerken rond het e-Depot, zeker 
waar het archief betreft dat (nog) niet onder de Archiefwet valt. Zowel lokaal als landelijk zijn er 
significante stappen gemaakt in het leggen van deze basis, waardoor er met vertrouwen verder 
gewerkt kan worden aan de dienstverlening in 2017. 

 

 

COLLECTIEVORMING 

 

1. Toezicht en inspectie 
 
Op grond van artikel 32 van de Archiefwet 1995 is de gemeentearchivaris belast met het 
toezicht op het beheer van de nog niet overgedragen archiefbescheiden van de gemeente 
Zwolle. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt dit voor het HCO uitgevoerd door de rijks- en 
gemeentearchivaris door middel van een detacheringsovereenkomst.  
In 2016 heeft het HCO tevens de gemeentelijke archiefinspectie in Deventer, Kampen, 
Enschede-Losser en Hardenberg-Ommen uitgevoerd, zoals vastgelegd in de 
dienstverleningsovereenkomsten Archiefinspectie tussen het HCO en die gemeenten. [Zie 
verder onder dienstverleningsovereenkomsten.]  
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Gedurende het verslagjaar werden diverse werkbezoeken aan de gemeente Zwolle gebracht. 
Inhoudelijk is gesproken over:  

• De bewerking en overdracht van het secretarie-archief van de gemeente Zwolle over de 
jaren 1980-1989. Dit bestand dient conform de Archiefwet 1995 in 2019/2020 aan het 
HCO te worden overgedragen. 

• Het verlenen van toestemming voor de vernietiging van analoge en gescande 
archiefbescheiden van dienstonderdelen van de gemeente Zwolle. In totaal werd 220m1 
ter vernietiging afgevoerd. 

• De actualisatie van de gemeentelijke Archiefverordening en het Besluit 
Informatiebeheer. 

• De deelname en betrokkenheid aan het Strategisch Informatie Overleg (SIO) van de 
gemeente Zwolle (7 juni 2016). 

• Aanpassing van het Vervangingsbesluit, dat in 2017 definitief zal worden vastgesteld. 

• Opzetten project voor het digitaliseren van de Hinderwetvergunningen, evenals de 
overdracht van het analoge bestand aan het HCO. 

• Begeleiding bij het uitvoeren van het project digitalisering bouwvergunningen. 

• Het mede opstellen van de KPI-rapportage Informatiebeheer over het verslagjaar 
2015/2016. 
 

2. Verwerving 
 
In 2016 zijn 26 archieven verworven, waarvan 2 overheidsarchieven en 24 van particuliere aard. 
De totale omvang van de aanwas bedroeg 255, 5 m1. Zie voor een overzicht van de verworven 
archieven bijlage I. Er werden geen archieven afgestoten. 
 
3. Beeldmateriaal 
 
In 2016 zijn er ongeveer 23.420 items aan de beeldcollecties toegevoegd, met daarnaast nog 
een vrij grote aanwinst van de Zwolse fotograaf Jan Drost, welke naar schatting circa duizend 
foto’s zal bevatten.  
 
De totale 23.420 aanwinsten betroffen veelal kleinere aanwinsten, zoals films over de 
Boerenopstand in Goor in de jaren ’70, beelden van fietsfabriek Union in Nieuwleusen en een 
diaserie over Zwolle in 1967. 
Naast deze kleinere aanwinsten zijn er in 2016 ook enkele belangrijke grotere collecties 
verworven. Zo is er een aanvulling op het archief van enkele duizenden tapes van de Deventer 
Radio en Televisie aan het HCO overgedragen. Daarnaast heeft het Stadsarchief Almelo films 
aan het HCO geschonken en is er een collectie luchtfoto’s van het inmiddels verdwenen bedrijf 
Delta-Phot met rechten aangewonnen. Ook heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
films en foto’s aan het HCO overgedragen die gemaakt zijn door filmer Paul van Agten en 
fotograaf Erwin Zijlstra, in het kader van het project Ruimte voor de Rivier Deventer. 
 
 

TOEGANKELIJKHEID     

 

1. Informatiebeleid 

 
Het HCO is een informatie verwerkend bedrijf. Verwerving, beheer, ontsluiting en 
doelgroepgerichte presentatie van historische informatie zijn kernprocessen. Deze processen 
voltrekken zich in toenemende mate digitaal. Transparante, efficiënte, effectieve en duurzame 
informatievoorziening is daarom voor het HCO een even belangrijk bedrijfsmiddel als de fysieke 
infrastructuur, organisatie en personele en financiële middelen.  
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Vanaf 2012 zijn continue stappen gezet om de verschillende collecties in zo min mogelijk 
systemen te concentreren. In 2016 is dit proces voorlopig afgerond met de definitieve conversie 
van de bibliotheekcatalogus van Bicat naar MAIS-Flexis. Voor 2017 staat een conversie op 
stapel van MAIS-Flexis naar het nationale collectiebeheerssysteem, waarvoor in 2016 de eerste 
verkennende stappen zijn gezet. De keuze of dan ook de beeldcollectie zal worden gemigreerd 
naar het nieuwe systeem is nog niet gemaakt.  
Deze keuze hangt samen met de vraag op welke wijze de collecties in de toekomst het beste 
online gepresenteerd kunnen worden. Om meer inzicht te verkrijgen is er een onderzoek 
verricht door een externe deskundige naar de wijze waarop het zoeken in de collecties 
verbeterd kan worden voor de verschillende doelgroepen. Daarbij stond tevens de vraag 
centraal of er bestaansrecht is voor verschillende websites. Hiermee is een eerste aanzet 
gegeven voor het vaststellen van het informatiebeleid voor de periode tot 2020, waarmee in 
2017 een aanvang zal worden gemaakt. 
 
Begin 2016 kreeg het HCO ook voor het eerst te maken met open data-verzoeken in het kader 
van de in juli 2015 aangenomen Wet hergebruik van Overheidsinformatie (WhO). Naar 
aanleiding van dit eerste verzoek is een complete dataset met gegevens uit de huwelijks-, 
overlijdens- en geboorteregisters van de Overijsselse Burgerlijke Stand geleverd aan de website 
www.openarch.nl. Ook zijn er datasets geleverd aan de website www.bonmama.nl en aan de 
gemeente Oldenzaal. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal WhO-verzoeken de komende jaren toe zal 
nemen. Daarom is het van belang dat het open data-beleid van het HCO volgend jaar nader 
wordt uitgewerkt. In voorbereiding daarop hebben twee medewerkers in 2016 een 
mastercourse Open Archieven gevolgd. Daarna hebben zij een workshop georganiseerd voor 
de andere HCO-medewerkers, om hen ook bekend te maken met dit onderwerp. 
 

2. Toegankelijkheid van de collecties 

 
Deze activiteit heeft tot doel documenten en informatiebestanden zo veel mogelijk zonder 
tussenkomst van de beheerder raadpleegbaar te laten zijn in een publieksgerichte (digitale) 
interface. 
 

2.1 Archievenoverzicht 

 
Het samenstellen van een online systematisch gerubriceerd digitaal overzicht van archieven en 
collecties is een continu proces dat ook in 2016 de nodige tijd en aandacht heeft gevraagd.  
Daarnaast is er een aanvang gemaakt met het actualiseren van het archiefvormersoverzicht, dat 
in de loop der jaren sterk verouderd was geraakt. Na het vertrek van de vrijwilliger die hiermee 
bezig was zijn de werkzaamheden helaas weer stil komen te liggen.  
Het koppelen van de duplicatencollecties aan de toegangen, waarmee in 2015 een begin was 
gemaakt, is in 2016 voortgezet. Deze werkzaamheden zijn van belang om ervoor te zorgen dat 
originele stukken niet onnodig ter inzage worden gegeven op de studiezaal. Ook deze klus kon 
niet worden afgerond wegens het vertrek van de vrijwilliger die hiermee was belast. 

 

2.2 Archiefinventarissen 

 
Het jaar 2016 stond net als 2015 in het teken van het online toegankelijk maken van 
archieftoegangen. Zo zijn er circa 75 toegangen op de HCO website en op www.archieven.nl 
verschenen die voorheen alleen op papier beschikbaar waren. Daarmee is ruim 300 meter 
archief digitaal beschikbaar gekomen, met circa 2.700 charters waarvan nu ook regesten 
beschikbaar zijn via internet. Deze bevatten een schat aan persoonsgegevens uit de periode 
vóór 1600 en vormen daarmee een belangrijke bron voor veel onderzoekers. 
Daarnaast zijn er 26 nieuwe archieftoegangen gemaakt en op de HCO website en op 
www.archieven.nl geplaatst, waarmee ruim 50 meter archief toegankelijk is geworden.  
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Tot slot is er een overzicht gemaakt van niet geïnventariseerde archieven. Op basis van dit 
overzicht zal een prioriteitenlijst gemaakt worden aan de hand waarvan de achterstanden in het 
inventariseren van archieven in de komende jaren gefaseerd weggewerkt kunnen worden. 
 
2.3 Indicering en catalogisering 

 
Het HCO participeert sinds jaar en dag in het nationale project Genlias, dat in 2012 is opgevolgd 
door www.wiewaswie.nl.  In 2016 voegden tientallen vrijwilligers op zes locaties geboorteakten 
toe, waardoor in totaal 72.432 akten konden worden gepubliceerd van de gemeenten 
Blankenham, Dalfsen, Delden, Stad en Ambt (deels), Denekamp, Deventer (deels),  Diepenheim, 
Genemuiden, Kampen (deels), Wierden, IJsselmuiden (deels) en Zalk en Veecaten.  
Het aantal ingevoerde akten bleef in 2016 wat achter bij de voorgaande jaren doordat de 
werkzaamheden bij de vrijwilligers van de locaties Almelo, Enschede en Kampen tijdelijk stil  
hebben gelegen ten gevolge van lokale (interne) verhuizingen en organisatorische 
aanpassingen.  
Bij controles in het afgelopen jaar is gebleken dat enkele duizenden akten dubbel voorkwamen 
op www.wiewaswie.nl. De dubbele akten zijn verwijderd. 
 
Het totale aantal akten op WieWasWie heeft zich als volgt ontwikkeld: 
 

 
2016 2015 2014 2013 

Aantal akten 1.545.842 1.486.770 1.314.249 1.256.327 

 
Steeds meer geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten worden tevens online voorzien van 
scans (zie ook hieronder). 
 

2.4 Duplicering door middel van scanning    

 
In toenemende mate zoeken historisch geïnteresseerden informatie via het internet. Dat 
betekent dat zij niet alleen metadata (toegangen), maar ook digitale duplicaten (scans) van de 
oorspronkelijke documenten op het web verwachten. Het is daarom de ambitie van het HCO de 
meest geraadpleegde documenten digitaal te presenteren. Met als gevolg gemak voor de 
gebruiker en naar verwachting ook een sterke vergroting van de ‘consumptie’ van historische 
informatie. Het HCO digitaliseert conform open en duurzame digitale standaarden en formaten. 
Uitgaande van het Plan van Aanpak voor scanning van de Overijsselse Burgerlijke Stand (2010) 
wordt samengewerkt met de GSU (mormonen) bij scanning en internetpresentatie van de 2,5 
miljoen akten van de Overijsselse Burgerlijke Stand. De eerste scans uit de periode 1951-1960 
zijn al in 2013 op internet gepubliceerd. De grote bulk is in het najaar 2014 ontvangen en wordt 
sindsdien na bewerking gefaseerd op internet geplaatst. Eind 2016 waren er ruim 150.000 scans 
van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten online beschikbaar en dit aantal groeit nog steeds. 
 
 
Tevens zijn in 2016 scans van een aantal andere archiefbestanddelen op de website verschenen. 
Veelal betreft dit scans die beschikbaar zijn gesteld door historische verenigingen in de 
provincie.  
 
Het totale aantal aanwezige digitale kopieën is in 2016 toegenomen met ruim 126.000, welke 
gratis zijn te downloaden via de HCO website: 
 

 
2016 2015 2014 2013 

Aantal toegangen 57 35 29 28 

Aantal scans 416.765 290.258 222.067 166.931 
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Daarnaast zijn veel digitale kopieën al gratis te downloaden op verschillende andere websites. 
Daarop attenderen wij de bezoekers van onze website ook. 
 
Tot slot heeft het HCO in 2016 in het kader van het landelijke project Digitale Taken 
Rijksoverheid (DTR) een eerste tranche van 45 meter notariële archieven uit de periode 1811-
1860 laten scannen. De scans zullen in 2017 beschikbaar komen op de HCO website en dan 
wordt ook een volgende tranche van circa 45 meter notariële archieven gescand. In de daarop 
volgende jaren zal hier ook nog aan gewerkt worden, zodat uiteindelijk alle openbare notariële 
archieven uit de Rijkscollectie online beschikbaar komen. 

 

2.5 Bibliotheek  

 
De bibliotheekmedewerker en haar vrijwilligers zijn in 2015 begonnen met het wegwerken van 
de achterstanden die in de loop van de jaren zijn ontstaan. Ze zijn hiermee in 2016 doorgegaan. 
De collectie is daardoor minder vervuild en zodoende komt er meer ruimte in de bibliotheek 
voor nieuwe publicaties.  
Een deel van de af te stoten collectie is naar de Grote Kerk in Zwolle gegaan ten behoeve van 
de verkoop voor de restauratie van deze kerk. 
 
In totaal is de bibliotheek dit jaar aangevuld met 122 boeken en 466 tijdschriften.  
Omdat wij het acquisitiebeleid hebben beperkt tot alleen publicaties uit Overijssel en uit de 
randen van de aangrenzende gebieden, komen er minder tijdschriften en boeken binnen dan 
voorgaande jaren. Een groot aantal abonnementen van tijdschriften van algemene aard is 
opgezegd.  
Door intensivering van onze contacten met de historische verenigingen in Overijssel konden wij 
meer publicaties van deze verenigingen aanschaffen. 
 
In 2016 is het HCO overgegaan van de Bicat-catalogus van de bibliotheek naar MAIS-Flexis, 
waardoor de collectie van onze bibliotheek veel beter te vinden is op www.archieven.nl. Bij 
deze overgang is de conversie niet vlekkeloos verlopen, waardoor er nog veel handmatig werk 
resteert met betrekking tot de titelbeschrijvingen en de vindplaats van de boeken en publicaties 
ervan. Dit extra werk zal in 2017 worden voortgezet.  
 

 

PRESENTATIES  

 
Op een actieve wijze maakt het HCO het Overijssels publiek deelgenoot van de Overijsselse 
geschiedenis. Hierna volgt een opsomming van onze belangrijkste publieksactiviteiten. 
 

Lezingen 

De samenwerking rond het lezingenprogramma ‘Verhalen over Zwolle’ door het Erfgoed 
Platform Zwolle heeft ook in 2016 een mooi en aantrekkelijk lezingenprogramma gebracht. 
Elf instellingen/organisaties in Zwolle, actief op het culturele vlak, dragen allen vanuit hun eigen 
discipline hun steentje bij om het verhalenprogramma tot een succes te maken. Vele thema’s 
kwamen voorbij met aandacht vanuit historisch perspectief; onder andere de natuur in en om 
Zwolle, voor de stad beeldvormende archeologische vondsten en zelfs een verhaal over een 
verboden liefde in de 19e eeuw die tot een rechtszaak heeft geleid. Tijdens een avond over de 
Dominicanen, een 800-jarige orde en haar band met de stad, ging Arie Slob in op het 
middeleeuwse kloostercomplex de Broeren en de betekenis van de Dominicanen voor de stad 
in die vroege jaren. 
Op 14 april, de dag waarop Zwolle in 1945 is bevrijd, hield Paul Harmens, zoals geen ander kan, 
een prachtig verhaal in het Historisch Centrum Overijssel, geïllustreerd met bijzondere 
documenten en foto’s over het alledaagse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals ieder 
jaar was ook dit jaar de belangstelling voor zijn lezing groot. 
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Naast het lezingenprogramma “Verhalen over Zwolle’ was Arie Slob op velerlei verzoek in de 
provincie te gast om lezingen te houden. Maar ook voor radio en televisie was Arie Slob als 
directeur van het Historisch Centrum Overijssel een graag geziene gast. 
 
Website Coenraad Rood 

De website over Coenraad Rood, een niet orthodoxe Jood die elf nationaalsocialistische 
kampen heeft overleefd, werd na de lancering in 2015 rond Bevrijdingsdag 2016 aangevuld met 
een Engelse vertaling. De belofte die hij aan kampkameraden deed: “Wie overleeft moet 
vertellen” heeft zo een nog grotere reikwijdte gekregen. 
 

Het Groot Zwols Dictee 

Het Groot Zwols Dictee, een samenwerking tussen Historisch Centrum Overijssel en de 
IJsselacademie, vond in maart voor het 16e jaar op rij plaats in het Historisch Centrum 
Overijssel. Mede door een financiële bijdrage van Stichting Abracadabra en Stichting Het 
Plantenfonds is het organiseren van het dictee mogelijk. 
 

Koningsdag 

Koningsdag, 27 april, was niet alleen voor het koningspaar een memorabele dag, ook voor het 
Historisch Centrum Overijssel was het een dag om bij stil te staan. Samen met Museum de 
Fundatie heeft het Historisch Centrum Overijssel meegewerkt aan het cultuurhistorische 
programma bij ontvangst van het koningspaar op de Blijmarkt in Zwolle. Op dit cultuurrijke 
plein verbeeldden drie bekende Zwolse figuren onze cultuurhistorie: schrijver Rhijnvis Feith, 
staatsman Johan Rudolph Thorbecke en muzikant en kunstenaar Herman Brood. Drie miljoen 
televisiekijkers maakten zo kennis met een stukje geschiedenis van Zwolle. 
 
Presentatie boek ‘Rituele depots’ / Thorbeckelezing 

Het boek ‘Rituele depots. Erfgoed en afval’, geschreven door onze gastarchivaris Gerard 
Rooijakkers werd gepresenteerd tijdens een door het Historisch Centrum Overijssel op 12 
oktober georganiseerde Relatiemiddag. Arie Slob verwelkomde iedereen die dag met een 
inhoudelijk relaas over het Historisch Centrum Overijssel. 
Het boek ‘Rituele depots’ gaat over de culturele praktijk rond herinneren en vergeten, bewaren 
en weggooien. Wat hebben deze handelingen voor betekenis? Niet alleen in ieders persoonlijke  
 
leven, maar ook als werkwijzen van instellingen die zich professioneel toeleggen op behoud 
van erfgoed. Worden wij over duizend jaar herinnerd aan de hand van zaken die wij als erfgoed 
zorgvuldig bewaren en willen doorgeven of… is de kans groot dat wat wij hebben weggegooid 
niet alleen beter bewaard blijft, maar ook uiteindelijk meer vertelt over onze identiteit? Is niet de 
conservator maar de vuilnisman onze vriend? Gerard Rooijakker wist op zijn bekende 
onderhoudende, inspirerende wijze de aanwezigen te raken met zijn betoog. In de avond vond 
in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel de Thorbeckelezing met premier Mark 
Rutte plaats, gevolgd door een debat. De Thorbeckelezing en het aansluitende debat worden 
jaarlijks georganiseerd om burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen en de kwaliteit van 
het openbaar bestuur te vergroten. 

 

Exposities 

Op 14 maart werd door de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar, wijkwethouder Diezerpoort, de 
expositie ‘Diezerpoorters, zo van de straat op de gevoelige plaat’ onder grote belangstelling 
(125 personen) geopend. Fotografe Cobie Uiterwijk, geïnspireerd door de website Humans of 
New York en zelf bewoner van de Diezerpoort, heeft een groot aantal Diezerpoorters 
gefotografeerd en hen een persoonlijke vraag gesteld. Zij is ruim een jaar op pad geweest in 
opdracht van de Wijkkrant Diezerpoorter. Het totaalbeeld is een prachtige weergave van de 
diversiteit van bewoners, maar ook van bezoekers aan de wijk Diezerpoort. Voor het Historisch 
Centrum Overijssel, met haar vestiging Zwolle in het hart van de Diezerpoort gevestigd, 
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aanleiding om in samenwerking met de Gemeente Zwolle en Travers Welzijn een foto expositie 
te maken van deze prachtige zwart-wit foto’s. Op 8 juli mochten we de raadsleden van de  
Gemeente Zwolle verwelkomen. Zij kwamen speciaal voor de expositie en tijdens een lunch 
vertelde Cobie hoe zij ertoe kwam om aan dit project te beginnen en hoe steeds groter en 
omvangrijker deze klus werd, uiteindelijk resulterend in een prachtige fotogalerij in het 
Historisch Centrum Overijssel. 
 

 
  
Directeur Arie Slob licht aan de raadsleden toe hoe belangrijk dit soort 

samenwerkingsprojecten zijn voor het Historisch Centrum Overijssel, waarbij met het 

vastleggen van verhalen en beelden geschiedenis wordt gedeeld en geschreven. 

 
Het Historisch Centrum Overijssel heeft in juni deelgenomen aan het festival Zwolle Unlimited 
met het inrichten van een pop-up museum in samenwerking met 19 Het Atelier Architecten. Een 
mooi vormgegeven expositie over Zwolle in de jaren vijftig en zestig in het pand van 19 Het 
Atelier Architecten aan de Thorbeckegracht in Zwolle was het resultaat. Veel bezoekers aan het 
festival genoten van de herkenbare beelden van het Zwolle van weleer. 
 
Als laatste grote tentoonstelling, in het najaar van 2016, heeft het Historisch Centrum Overijssel 
Gebr. Simon, een groothandel in speelgoed, de ruimte gegeven om een prachtige 
tentoonstelling te maken ter gelegenheid van hun 150-jarig bestaan. Bijzondere verhalen, 
voorwerpen (waaronder veel speelgoed) en een kijkje in de privélaatjes van het 
directeursbureau vertellen het verhaal van 150 jaar handelsgeschiedenis. Ook het college B&W 
van Zwolle bracht een bezoek aan de expositie in het kader van de ‘Week van de Verbinding’ 
waarbij het college een groot aantal Zwollenaren, instellingen, bedrijven en locaties bezoekt om 
te ervaren wat er leeft in de stad. De belangstelling van het college ging in het bijzonder uit naar 
familiebedrijven zoals het handelsbedrijf van de Gebr. Simon, waarvan het bedrijfsarchief 
wordt bewaard in het Historisch Centrum Overijssel. 
 

Rondleidingen 

Een viertal vrijwilligers verzorgt de rondleidingen bij het Historisch Centrum Overijssel. In het 
verleden was dit veelal op aanvraag van verenigingen, bedrijven en organisaties. Wij zien hierin 
duidelijk een afname. In 2016 zijn wij dan ook begonnen met het op geregelde tijden aanbieden 
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van een viertal rondleidingen. Mensen kunnen zich door inschrijving via de website aanmelden. 
Gemiddeld namen in 2016 elf personen deel aan een rondleiding.  

 

Bruiklenen 

Bruiklenen, waaronder onze bijzondere, rijk geïllumineerde ‘Sarijshandschiften’ getijdenboeken 
uit de tweede helft van de 15e eeuw, zijn getoond door het Stedelijk Museum Zwolle in 2016 in 
de volgende exposities: ‘Emmanuelshuizen- Een Gouden Broedplaats’, ‘Zwolle in de jaren ’70 
en ’80’ en ‘Leven met aandacht’.  

 

MijnStadMijnDorp.nl vernieuwd 

Het jaar 2016 stond voor het online platform MijnStadMijnDorp (MSMD) in het teken van het 
redesign van de website. In het kader van onder andere het project ‘Vooruitboeren’ van de 
IJsselacademie zijn alle wensen ten aanzien van nieuwe functionaliteiten van de IJsselacademie, 
maar ook van de deelnemers aan het platform MSMD, gebundeld. Dit heeft geleid tot een 
redesign van het platform. De lancering van de nieuwe website vond plaats in het najaar in het 
Openluchtmuseum in Ootmarsum. Hier vond het slotevenement plaats van het omvangrijke 
provincie brede Programma Streekcultuur 2014-2016, financieel ondersteund door de provincie 
Overijssel. Een samenwerkingsproject van Historisch Centrum Overijssel, IJsselacademie en 
Museum TwentseWelle. Deze samenwerking leverde een aantal mooie producten op.  
 

 
Tijdens én na de lancering van de nieuwe website www.mijnstadmijndorp.nl alleen maar positieve 

reacties. 

 

Het aantal bezoeken aan de websites MSMD en Onderzoek Overijssel is sindsdien alleen maar 
hoger geworden. Tevens is ook het aantal deelnemers, zonder actief geworven te hebben, 
toegenomen. In 2016 hebben we onder andere de Gemeente Borne mogen verwelkomen.  
Wij ervaren dat de betrokkenheid van de deelnemers bij het platform groter is. De deelnemers 
op MSMD met een collectie in het collectiebeheerssysteem Open Atlantis denken vooral actief 
mee met de ontwikkeling, maar plaatsen ook veel afbeeldingen, filmpjes, verhalen en 
evenementen en zorgen zo voor de vulling van de website. Om alle werkzaamheden ten 
behoeve van de website goed uit te kunnen voeren is in 2016 door het Historisch Centrum 
Overijssel een applicatiebeheerder aangetrokken.  

 

"Met de groeten van Maurits" 

Het Historisch Centrum Overijssel heeft ook dit jaar meegedaan met de derde editie van het 
online publieksevenement van de Nederlandse archieven, Stuk van het Jaar. Deze landelijke 
verkiezing loopt tijdens de Maand van de Geschiedenis met in 2016 als thema ‘Grenzen’. 
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Voor onze inzending hebben we gekozen voor een van de oudste kaarten van het archief in 
Deventer. Onder stadhouder Prins Maurits werden eind 16e eeuw tijdens de tachtigjarige 
oorlog veel steden van nieuwe aarden wallen voorzien, in plaats van de oude stenen 
 
vestingwerken. Onze inzending betreft een voorstel voor de nieuwe vestingwerken van de stad 
Deventer, gemaakt door Andries de Roy in 1599. Andries de Roy (ook wel Le Roy genoemd) 
was sinds november 1596 militair ingenieur. Het voorstel is opgevouwen opgestuurd aan de 
stadhouder Prins Maurits; de vouwlijnen zijn zichtbaar in het perkament. Het meest bijzonder is 
echter zijn handtekening, die hij ter akkoord op het ontwerp zette, niet in het Nederlands maar 
in het Frans: Maurice de Nassau! 

 

Het mysterie van Stadshagen 

Vanuit het Zwolse programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ heeft het Historisch Centrum 
Overijssel op basis van de vraag van twee basisscholen in Stadshagen een erfgoedleerlijn ‘Het 
Mysterie van Stadshagen’ ontwikkeld. De leerlijn werd op 20 mei in CBS De Wendakker in 
Stadshagen gepresenteerd en uitgeprobeerd.  

 

 
Veldwerk erfgoedleerlijn ‘Het Mysterie van Stadshagen’. 
 
Dankzij ons voor scholen aansprekende educatieve aanbod mochten wij ook in 2016, hoewel 
minder dan de afgelopen jaren, leerlingen en studenten in het Historisch Centrum Overijssel 
ontvangen. Dat de aantallen lager zijn is het gevolg van andere beleidskeuzes van het HCO. 
 

 

DIENSTVERLENING 

 
Sinds de start in 2002 met de website Genlias, de voorloper van de huidige website 
www.wiewaswie.nl, is de groep bezoekers van de archieven aan het veranderen. Vanaf eind 
jaren negentig liep het aantal genealogen langzaam terug tot circa 2.008. Daarna ging het 
sneller. Steeds meer genealogen vonden op websites allerlei genealogische informatie. Sinds 
een aantal jaren zijn op de website www.familysearch.com digitale kopieën eenvoudig te 
downloaden. Mede hierdoor lopen de aanvragen om kopieën van akten sterk terug met als 
gevolg daarvan ook de omzet. 
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Het aantal unieke bezoekers blijft ongeveer gelijk, evenals het aantal bezoeken (circa 3.192). Het 
aantal archiefstukken dat men opvraagt voor archiefonderzoek blijft hoog. 
 
Let op: De grafiek toont de cijfers van Zwolle!  

 

 
Circa 3.200 bezoeken vragen totaal 11.496 archiefstukken aan t.b.v. hun onderzoek. 

 
Bovenstaande grafiek geeft het aantal studiezaalbezoeken weer en het aantal originele stukken 
die zijn geraadpleegd. Er waren al signalen van medewerkers dat het drukker wordt op de 
studiezaal. Met name bij archiefonderzoek en het opvragen van archiefstukken. 
De dalende lijn m.b.t. genealogisch onderzoek is gestopt. Hier is voor het totaal een stabiel 
beeld te zien. Gemiddeld 2 tot 5 bezoekers per week met soms een piek naar 10 bezoekers. 
 
Bij Deventer worden de bezoekers geteld die het gebouw betreden waarin twee instellingen zijn 
gehuisvest, namelijk Stadsarchief Deventer en de Athenaeumbibliotheek. Iedereen die het 
publieksgedeelte betreedt wordt geteld met behulp van een handteller. Dit getal is hoog omdat 
veel studenten de bibliotheek gebruiken om te studeren, ook wordt er veel gebruik gemaakt van 
de pc’s die de bibliotheek ter beschikking heeft staan voor de inwoners van Deventer. 
 
Er zijn 1999 archiefstukken bij Stadsarchief Deventer aangevraagd voor inzage. Dit omgerekend 
naar het aantal stukken per bezoeker betekent dat er circa 555 archiefonderzoekers zijn 
geweest.(N.B. Landelijke tendens dat een bezoeker gem. 3 tot 4 stukken aanvraagt per jaar). 
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Bovenstaande grafiek geeft een afzonderlijk beeld weer van Zwolle en Deventer voor 2016. Ter 
vergelijking is de lijn van Zwolle 2015 toegevoegd. 
 
Uit gesprekken tussen medewerkers en bezoekers blijkt dat de stijging van aangevraagde 
archiefstukken ook komt doordat men thuis eerst vooronderzoek kan doen via 
www.archieven.nl. Men komt goed voorbereid binnen bij het HCO en ze weten al welke 
archiefstukken ze graag willen raadplegen. Daarnaast zijn er bezoekers die zelf met behulp van 
een digitale camera foto’s nemen van de archiefstukken en vervolgens thuis het onderzoek 
doen. Op beide studiezalen zijn scanapparaten aanwezig waarbij de bezoeker zelf een digitale 
foto kan maken. Het digitale bestand wordt dan weggeschreven op een USB-stick. 
 
 

Top 10 aangevraagde archieven 
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ID 2016 2015 2014

0145 Kadaster 906 1021 907

0635 Zwolle, bouwvergunningen 1951-1979 645 451 538

0122 Notarissen in Overijssel 533 743 388

BIBLIOTHEEK Bibliotheekcollectie 517 263 245

0702.1 Zwolle, bouwvergunningen (B-serie) 507 405 377

0025 Provinciaal Bestuur 465 330 612

0700 Stadsarchief Zwolle tot 1813 415 443 788

0003.1 Staten van Overijssel 252 342 303

0836
N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink te 

Zwolle
223

0902.1 Burgerweeshuis te Zwolle 176

Totaal 4639
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Deventer 
 

 
 
Ter vergelijking staan bij de archieven die de voorgaande jaren ook in de top 10 stonden de 
aantallen van deze voorgaande jaren. 
 
Bouwvergunningen van de gemeente Zwolle komen in meerdere toegangen voor. Door 
inwoners van Zwolle, aannemers en makelaars zijn in totaal 1052 bouwdossiers bekeken  
(2015: 856 dossiers 2014: 1.440 dossiers). Circa 9,1% van het totaal aantal aangevraagde 
archiefstukken (2015: 7,9 % 2014: 12 %). 
 
Hieronder een dalende grafiek m.b.t. aantal opdrachten per maand via internet en/of studiezaal 
vanaf april 2002. De piek in de jaren 2003 tot circa 2005 kwam grotendeels door de hoeveelheid 
bestellingen van een kopie van een BS-akte. De verwachting is dat dit aantal verder zal 
afnemen. Dit beeld is ook weer terug te zien in een dalende omzet van kopieën. De dip tussen 
2005 en 2007 was de periode van de verbouwing van HCO. De omzet van de kopieën is dalende 
en dat zal naar verwachting zo blijven. Bezoekers kunnen zelf steeds meer. Dit komt ook door 
ons beleid; bezoekers kunnen gedigitaliseerd materiaal zelf van onze website downloaden. De 
verkoop van USB-sticks is redelijk (op jaarbasis 134 stuks), maar ook dit zal dalen in de loop van 
de tijd. 
 

ID Naam archief 2016

759 Politie gemeente Deventer 142

1382 Gemeentebestuur van Deventer II (1930-1950) 117

1340 Documentatie Tweede Wereldoorlog 116

722 Rechterlijk Archief Deventer 97

796 Brinkgreven 89

1458 Gemeentebestuur van Diepenveen II (1921-1998) 80

704 Gemeentebestuur van Deventer (1814-1930) 76

864 Notarissen Deventer 73

1191
Programma's, propagandamateriaal, 

knipselverzamelingen 
62

1461 Gemeentebestuur Bathmen II (1938-2004) 60

Totaal 852
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In de 2e grafiek is te zien dat de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten. 
 

 
 
 

1. Inlichtingenverzoeken 
 
Eind 2013 is de distributie en afhandeling van de inlichtingenverzoeken en bestellingen als ook 
de vernieuwde wijze van registratie geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een verbeterde 
registratie en meer zicht op de gestelde vragen. Door alles binnen te laten komen via het 
digitale loket contacthco@historischcentrumoverijssel.nl zijn we in staat om aantallen en  
soorten goed te monitoren. Wat duidelijk te zien is, is de stijging van het aantal verzoeken tot 
inlichtingen: 
2013:     917  
2014: 1.201 
2015:  1.463 
2016:  2.813 (2.010 in Zwolle, 803 in Deventer) 
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Een belangrijk issue waar aan gewerkt moet worden is dat bezoekers denken dat wij de 
antwoorden op hun vragen klaar hebben liggen. Ze verwachten dat wij inhoudelijke 
deskundigen zijn. De studiezaalmedewerkers krijgen vragen zoals “Wat was de liturgie bij een 
bepaalde kerkdienst in 1910? Ik heb het vanmiddag nodig.” en “Wilt u aangeven waar asbest is 
te vinden op deze bouwtekening?”. 
 
Uit de vragen die ons gesteld worden halen we wel veel informatie. Een belangrijk onderdeel is 
dat, zowel fysieke als digitale, bezoekers met een onderzoeksvraag niet precies weten: 

a. Wat is mijn rol en de rol van het archief in mijn onderzoeksvraag? 
b. Welke onderzoekspaden moet ik bewandelen om tot een antwoord op mijn vraag te 

komen? 
 
Naar aanleiding hiervan zijn er in 2015 en 2016 meerdere workshops voor bezoekers en 
geïnteresseerden georganiseerd, met onderwerpen als Delpher (kranten), Kadaster en 
genealogie. 
 
Uit de workshops komen de volgende constateringen naar boven: 
Bij medewerkers is ook een behoefte om zich digitaal te bekwamen. Men stopt het wel in de 
systemen, maar gebruik en uitleg aan bezoekers kan beter. Houdt men een workshop voor  
 
beginners, dan komen ook de gevorderden. Men is zeer gericht op nieuwe informatie; ‘er zou 
iets te horen kunnen zijn wat ik nog niet wist.’ 
 
Uit de beantwoording van vragen op de studiezaal, via het e-mailadres contacthco en 
instructies op de website blijkt dat de beantwoording van vragen en het organiseren van 
workshops e.d. een samenhangend geheel moet zijn. Bij het geven van een antwoord via e-mail 
of de website moet je een verwijzing geven naar een pagina op onze website, waarin op 
eenvoudige wijze uitleg wordt gegeven. Een goede uitleg voorkomt een deel van de vragen.  
 

2. Digitale studiezaal 
 
HCO gebruikt voor haar collectiebeheerssysteem Mais-Flexis. Met behulp van een interface zijn 
voor het publiek de archieven en collecties die archiefinstellingen hebben 24 uur per dag, 7 
dagen per week te vinden op internet. Hierdoor kan men het vooronderzoek thuis doen en al 
een keuze maken welke stukken men wil inzien.  
 
De bibliotheekcatalogus is inmiddels ook geconverteerd naar Mais-Flexis. Hierdoor is voor 
historische onderzoekers toegevoegde waarde ontstaan. Zoekt men op een trefwoord in de 
archieven, dan neemt de zoekmachine ook de boeken mee die met dat onderwerp in de 
bibliotheekcollectie van HCO is opgenomen. 
 
 

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN 

 

Er zijn in de afgelopen jaren dienstverleningsovereenkomsten Archiefinspectie afgesloten met 
de gemeenten Enschede-Losser, Hardenberg-Ommen, Kampen en Deventer. Door de 
toetreding van de gemeente Deventer tot de Regeling HCO is de dienstverleningsovereenkomst 
Archiefinspectie met Deventer vervallen. Inspectietaken worden voortaan binnen de financiële 
bijdrage van Deventer uitgevoerd. 
 
De jaarlijkse werkzaamheden hebben betrekking op:  

• Het uitvoeren van inspecties op het analoge en digitale informatiebeheer conform de 
Archiefwet 1995. 
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• Het opstellen van KPI- en follow-up-rapportages in het kader van het provinciale 
Interbestuurlijk Toezicht (IBT). 

• Het begeleiden bij het opstellen van Handboeken Substitutie en Kwaliteitszorg. 

• Advisering en toestemmingverlening met betrekking tot de vernietiging van 
gemeentelijk analoge en digitale archiefbescheiden. 

• Het opstellen van plannen ten behoeve van de bewerking van archieven. 

• Het uitvoeren van het relatiebeheer met betrekking tot de verwerving van particuliere 
archieven. 

De werkzaamheden zijn in het verslagjaar tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers 
uitgevoerd. 

 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Programma Producten en Diensten  

 
 
De lasten bij het programma Producten en Diensten zijn € 1.085.341 hoger dan de baten. De 
totale baten (externe gelden) eindigt op € 517.360. De totale lasten kwamen uit op € 1.602.701. 
De verdeling over loonkosten en materiele kosten is circa 47 % en 53 %: 
2015: 39 % en 61 % 
2014: 44 % en 56 %  
2013: 58 % en 42 % 
 
Het totale programma Producten en Diensten levert dus een negatief resultaat van - € 1.085.341. 
In het financiële gedeelte van het verslag worden de cijfers nader toegelicht. 
 

Evaluatie rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 

HCO richt zich op het met enthousiasme presenteren van de geschiedenis van Overijssel en 
Zwolle. Vooraf worden er een aantal richtingen bepaald. Naderhand, meestal na de vaststelling 
van de begroting, komt er zicht op hoe een en ander gerealiseerd kan en gaat worden. Soms 
dient zich tussendoor iets aan, terwijl een ander project vertraging oploopt. Soms kunnen we 
een medewerker op een betaalde klus zetten. In deze wereld waarin HCO als cultureel 
ondernemer aan de slag moet gaan, moet het HCO kansen grijpen, maar ook moet opzoeken, 
met als gevolg dat het verloop van projecten zeer wisselend kan zijn. 
 
 

1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen 

 
Saldo van de financieringsfunctie (rentebaten – rentelasten): 
 

Financieringsfunctie 

Ten gevolge van de geldlening bij de BNG met een looptijd van 15 jaar is de te betalen rente 
per jaar een niet te beïnvloeden component.  
Anders is het met de rente op het saldo van de Rekening Courant krediet bij de SNS-bank en de 
daaraan gekoppelde spaarrekening. Voorgaande jaren had HCO door vele vooruitbetalingen 

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Baten         517.360         244.500         491.716 

Lasten      1.602.701      1.853.965      1.544.352 

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten     -1.085.341     -1.609.465     -1.052.636 

Toevoeging/onttrekking aan reserves                     -                     -  - 

Gerealiseerd resultaat  -1.085.341  -1.609.465  -1.052.636 
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van allerlei projectbijdragen geen gebruik hoeven maken van de kredietfaciliteit van HCO, 
jaarlijks ontving HCO rente. Voor 2016 ontving HCO geen rente. 
2015: €        83 
2014: €   1.716 
2013:  € 12.800  
2012:  €   6.200 
2011:  € 14.000  
 
De daling werd veroorzaakt door het schatkistbankieren en de lage marktrente. 
Het saldo van de Rekening Courant krediet is in 2016 niet negatief geweest. Tegen over de te 
betalen rente ten behoeve van de BNG-lening en ten behoeve van de Lage landen (totaal € 
27.257). 
 

Overige algemene dekkingsmiddelen (incidentele, niet aan de programma’s 

toegerekende bijdragen): 

In de jaarrekening 2016 zijn na ijlende posten opgenomen met betrekking tot Bijzondere Baten 
& Lasten. De incidentele baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren en 
waarin de begroting niet voorzag, zijn hier verantwoord. Voor 2016 waren er meer lasten dan 
baten. Belangrijke veroorzakers zijn verhogen weerstandsvermogen, navordering loonheffing, 
verrekening ABP-premie. 
 

 
 

1.2 Paragrafen 

 
Artikel 26 BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen als in de begroting 
opgenomen moeten worden. In dit hoofdstuk geven wij het kader aan waaraan de paragrafen 
minimaal dienen te voldoen. 
De (minimaal) verplichte paragrafen zijn: 

• Weerstandsvermogen en risicobeheersing;  

• Onderhoud kapitaalgoederen; 

• Financiering; 

• Bedrijfsvoering; 

• Verbonden partijen. 
 

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van een organisatie wordt bepaald door de 
beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s die de organisatie loopt. De 
weerstandcapaciteit bestaat uit de vrij beschikbare reserves. In december 2013 heeft het 
Algemeen Bestuur de notitie Weerstandvermogen vastgesteld. Hier is op basis van 
risicobedragen en kansen een weerstandvermogen vastgesteld van € 100.000. Hierbij is de 
opmerking gemaakt voor de thans te lopen risico’s. Elk jaar dient er een korte analyse plaats te 
vinden met betrekking tot mogelijke risico’s. 
 

Notitie weerstandsvermogen d.d. 8 december 2016 

Een algemene norm voor het weerstandsvermogen is in de regelgeving BBV niet opgenomen. 
Wel zijn er hulpmiddelen om tot vaststelling van een weerstandsvermogen te komen. Van 

Overige algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

Baten                          7.485                  19.745 

Lasten                        38.154                  14.272 

Saldo                     -30.669                   5.473 
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belang hierbij zijn 2 elementen, namelijk het risico dat een organisatie loopt en de beschikbare 
reserve. 
Een inventarisatie met betrekking tot de risico’s, de bedragen, de kans en de benodigde 
weerstandscapaciteit geeft het volgende weer: 
 

Weerstandsvermogen 
     Kosten Kans €    148.000,00 

Vervanging ivm ziekte m.b.t. specifieke 
functies € 100.000,00 40,00% €      40.000,00 

Calamiteit m.b.t. depots € 400.000,00 5,00% €      20.000,00 

Gebruikerszaken gebouwen €   75.000,00 40,00% €      30.000,00 

Tegenvallers in projecten €   75.000,00 40,00% €      30.000,00 

Stijging P-lasten meer dan 0,5%  €   20.000,00 40,00% €        8.000,00 

Onvoorzien €   50.000,00 40,00% €      20.000,00 

 
Hierbij wordt de kans in percentage als volgt vastgesteld: 
       Score: 
Doet zich meer malen per jaar voor    100% 
Doet zich 1 maal per jaar voor    80% 
Doet zich 1 maal per 2 jaar voor   60% 
Doet zich 1 maal per 5 jaar voor   40% 
Doet zich minder dan 1 maal per 5 jaar  20% 
Doet zich 1 maal per 20 jaar voor    5% 
 
Het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Algemene reserve. Tijdens de 
bestuursvergadering van december 2016 is besloten het weerstandsvermogen te verhogen van 
€ 100.100 (sinds 2013) naar € 150.000.  
 
Kengetallen solvabiliteit, schuldquote en exploitatieruimte 

De kengetallen geven inzicht in de mate waarin HCO in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het 
totaal van de algemene en de bestemmingsreserves) hoeft een hoge schuld geen probleem te 
zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan 
omdat het eigen vermogen niet liquide is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de 
weerbaarheid van HCO. 
De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en 
geeft daarmee inzicht in de mate waarin HCO in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. 
 

   
                                                                        
Vaststelling kengetal netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 
in %: 
2016    4 % 
2015  12 % 
 
Vaststelling kengetal structurele exploitatieruimte in %: 
2016   2 % 
2015  -2 % 
 

2016 2015

Eigen vermogen 382.261 352.123

Totaal van alle passiva 2.023.522 2.024.076

Ratio 19% 17%
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HCO kan jaarlijks aan zijn financiële verplichtingen doen omdat de jaarlijkse 
lumpsumfinanciering haar structureel van de benodigde middelen voorziet. Ook mag HCO ten 
gevolge van de gemeenschappelijke regeling een beperkt Eigen Vermogen bezitten. De 
jaarlijkse bijdragen van de deelnemers financieren de kosten van het gebouw, organisatie en 
personeel. Extra activiteiten worden voornamelijk gefinancierd met aparte subsidiegelden. 
Hierdoor is er een stabiel verloop van financiën. 

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

 
Het gebouw waarin het HCO is gehuisvest is niet in eigendom. Het HCO heeft een 
huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van BZK. Voor haar 
automatiseringsapparatuur en de gebruikte softwarepakketten heeft het HCO onderhoud- en 
servicecontracten afgesloten met de leveranciers. 
 
Onze collectie is een cultuurcollectie en is dus niet financieel verantwoord. Toch zijn de 
uitgaven fors om ze voor ons nageslacht te bewaren. Denk aan de luchtvochtigheid, 
temperatuur, luchtzuivering en het verpakken in zuurvrij papier en dozen. Al deze kosten staan 
in de jaarlijkse begroting van het Programma Producten en Diensten bij subcategorie Collectie 
Beheer en Behoud.  
 
Het ministerie OCW kent het HCO jaarlijks een geoormerkt bedrag toe (2016: € 49.000) dat 
besteed dient te worden aan Collectie Beheer en Behoud onderdeel van het Programma 
Producten en Diensten. 

1.2.3 Financiering 

 
Historisch Centrum Overijssel ontvangt van het Rijk per kwartaal een bijdrage. De gemeente 
Zwolle maakt maandelijks haar bijdrage over. Met ingang van 1 januari 2012 is het Rijk terug 
getreden als het gaat om het beheer van de provinciale archieven. De provincie Overijssel heeft 
door middel van een factuur haar bijdrage 2016 overgemaakt. In december heeft HCO overleg 
gehad met de provincie Overijssel over het eindrapport van de evaluatie van de samenwerking 
in de RHC’s, dat in opdracht van OCW, VNG en IPO is opgesteld. De late beschikbaarheid van 
het rapport heeft de provincie Overijssel onvoldoende tijd gegeven om over de inhoud en de te 
maken keuzes te discussiëren. Daarom is besloten de dienstverleningsovereenkomst met HCO 
voor één jaar te verlengen. Voor de volgende cultuurperiode zullen er afspraken worden 
gemaakt rond een definitieve regeling met betrekking tot de provinciale archieven. De 
mogelijkheden zijn onder meer deelnemen in de regeling of verder met een dienstverlenings-
overeenkomst. 
 
Met ingang van 1 juli 2016 is de gemeente Deventer toegetreden tot de gemeenschappelijke 
regeling van het HCO. De bijdrage van de gemeente Deventer is jaarlijks € 1.092.780 (prijspeil 
2016). I.v.m. de toetreding per 1 juli heeft de gemeente Deventer een bedrag overgemaakt 
minus de door haar betaalde kosten in de periode 1 januari 2016 tot 1 juli 2016. 
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Lumpsum     € 1.092.780 
Betaalt door gemeente Deventer tot 1 juli €    370.825 
Te ontvangen door HCO   €    721.955 
 
Daarnaast heeft het HCO in 2006 een 15-jarige geldlening à € 1.700.000 afgesloten bij de BNG 
en een rekening-courant krediet à € 750.000 bij de SNS. Met de SNS is in 2012 in onderling 
overleg het maximale krediet kosteloos verlaagd naar € 500.000 (ten gevolge van de ‘Basel-
akkoorden’).  
 
Door de subsidies, waarbij de gelden vooruit zijn ontvangen kon het HCO volstaan om een 
enkele keer gebruik te maken van het rekening-courant krediet. Dit betekende geen rentekosten 
maar renteopbrengsten, helaas voor 2016 waren er geen renteopbrengsten (2015: € 83, 2014: € 
1.716, 2013: € 12.800, 2012: € 6.200 en 2011: € 14.000). Duidelijk is te zien dat de 
renteopbrengsten ten gevolge van de invoering van schatkistbankieren en een lage marktrente 
flink is gedaald. 
 
Ook in 2016 heeft het HCO geen gebruik gemaakt van het rekening-courant krediet. 
 
 

1.2.4 Bedrijfsvoering 

 
Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in haar activiteiten om deze zo effectief en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen en ten dienst te stellen aan het publiek. 
 

Investeringsbeleid 

In 2006 heeft het HCO ten behoeve van de opening van de nieuwe publieksvleugel flinke 
investeringen gedaan. Ook de investeringen ten behoeve van ICT en Audiovisueel waren fors. 
Bij aanvang van de meerjarenbegroting was jaarlijks € 400.000 begroot aan afschrijvingen.  
De afgelopen jaren is de begroting naar beneden aangepast naar € 300.000, waarbij 
investeringen zijn ingeruild voor exploitatielasten (computerservers incl. beheer, externe 
storage). Met ingang van 2013 is het budget aan afschrijvingen verlaagd met € 25.000 naar  
€ 275.000. Door het toetreden van de gemeente Deventer is er een kleine stijging geweest. Naar 
ca. € 280.000. 
 
Ook komende jaren richt het HCO zich op het optimaal faciliteren van archiefonderzoek voor het 
publiek. De studiezaal in Zwolle wordt in 2017 verplaatst van de 1e etage naar de begane grond. 
Daarnaast worden er ook investeringen gedaan om de beveiliging van bezoekers maar ook van 
de informatie (met name de digitale) op hoog niveau te brengen en te houden. Het e-Depot 
bevindt zich in de pilotfase. Dit wordt in 2017 verder uitgebouwd maar dan wel met een hoog 
veiligheidskader, waarbij risico’s t.a.v. datalekken e.d. worden geminimaliseerd.  
 

Organisatiestructuur 

Eind 2013 is besloten om het accent op de processen te leggen en niet op de afdelingen. Mede 
hierdoor en door dat de aansturing door twee managers werd gedaan, werden er duidelijke 
resultaten behaald in de vorm van kortere zoektijden naar stukken en meer toegangen via  
 
 
internet. Hierdoor is besloten om het procesgericht werken in te voeren waarbij 
proceseigenaren het proces moeten bewaken. De hoofdlijnen zijn in het najaar uitgewerkt.  
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De belangrijkste processen zijn: 

• Directie; 

• Bedrijfsvoering; 

• Presentaties; 

• Dienstverlening via studiezaal en internet; 

• Collectiebeheer en -behoud; 

• Verwerving; 

• E-depot; 

• Toegankelijkheid. 
 

Bij de besprekingen van de plannen bleek al snel dat het takenpakket van een redelijk aantal 
medewerkers zeer breed is en dat zij moeten rennen om zaken in de lucht te houden. In 2016 is 
er een verdere uitwerking geweest. Gaandeweg het jaar bleek dat de huidige bezetting op peil 
gebracht moest worden. In 2016 is hier een begin mee gemaakt. Ook werd het beleidsplan voor 
de komende 4 jaar geformuleerd en vastgesteld door het bestuur.  
In de 2e helft van het jaar werd duidelijk dat er sterk gefocust moet worden, dit werd ook 
bevestigd door signalen vanuit de organisatie om de doelstellingen in 2020 te kunnen halen. 
Wil HCO de gekozen ambities in het beleidsplan realiseren dan dient er een 
organisatieaanpassing doorgevoerd te worden. In december zijn er analyserende gesprekken 
gevoerd. In januari 2017 zullen er concrete stappen worden gezet. 
 

Administratieve organisatie 

Naast de BBV-richtlijnen zijn er aanvullende kaders t.b.v. de organisatie, namelijk: 

• Financiële verordening art. 212 Gemeentewet (art. 18 GR HCO). 

• Controle verordening art. 213 Gemeentewet (art. 18 GR HCO). 

• Verordening periodiek onderzoek, doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a 
Gemeentewet. 

• Vierjarig beleidsplan, activiteitenplan en meerjarenbegroting (art. 19 GR HCO). 

• Directiestatuut HCO (art. 30 GR HCO). Document is geüpdatet op 8 december 2016.  

• Beleidskadernota investeringen en afschrijvingen. 

• Beleidskadernota reserves en voorzieningen/weerstandsvermogen. 

• Treasurystatuut. 

• Weerstandsvermogen. Document is geüpdatet op 8 december 2016. 
 

Informatisering en automatisering 

Binnen het HCO zijn we in 2012 begonnen om een onderscheid te maken in systemen ten 
aanzien van de bedrijfsvoering en ten behoeve van onze producten en diensten. De reden 
hiervoor is dat de organisatie te klein is om een ICT-afdeling te hebben, waar expertise op een 
breed front 5 dagen per week, ca. 10 uur per dag aanwezig moet zijn. Daarnaast zou een 
uitbreiding van de computerruimte met alle bijkomende investeringen en bemensing een te 
zware financiële last zijn. 
In 2012 is besloten onze servers uit te besteden evenals het beheer van onze werkplekken. In 
2013 is bij het Rijksvastgoedbedrijf aangegeven de gebouwgebonden systemen los te koppelen 
van ons bedrijfsnetwerk. Na bijna drie jaar zijn in het voorjaar van 2016 de gebouwgebonden 
systemen losgekoppeld van het HCO netwerk. Technici die voor onderhoud op het netwerk, 
hetzij direct of via inbellen, onderhoudswerkzaamheden verrichten zitten nu op een apart 
netwerk met aparte inbellijnen. 
 
Nadat in december 2015 de bibliotheekcatalogus is geconverteerd naar Mais-Flexis, kon in het 
voorjaar de technische infrastructuur worden afgesloten. 
 
Nadat wij in 2012 onze servers hebben uitbesteed, is in het najaar met een ICT leverancier 
afgesproken dat zij het beheer van alle standaard ICT werkplekken voor hun rekening nemen. 



 

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.historischcentrumoverijssel.nl     34 

Op termijn is het de bedoeling dat HCO gaat werken naar een standaard ICT werkplek voor een 
vast bedrag per maand voor het hardware, software en het beheer en onderhoud. 

 

Personeel 

Het gemiddeld aantal fte’s is lange tijd dalende geweest. In 2016 is er echter sprake van een 
forse groei door de toetreding van Stadsarchief Deventer. Per 31 december 2016 telt het HCO 58 
werknemers, samen 42,6 fte. Dit resulteert in een gemiddeld fte over 2016 van 33,5. 
 

 
 

Verhouding mannen/vrouwen 

Lange tijd is het aantal vrouwen ten opzichte van de mannen in de organisatie gestegen. Ook in 
2016 zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam, maar procentueel is het aantal mannen voor 
het eerst weer stijgende. De grote toename in aantal medewerkers is uiteraard voornamelijk te 
verklaren door de toetreding van Stadsarchief Deventer. 
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Onderstaande grafiek geeft de procentuele verhouding weer tussen parttime en fulltime, 
mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Hieruit blijkt dat het aantal parttimers relatief hoog is, 
maar procentueel licht gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt met name veroorzaakt 
door de toename van het aantal fulltime werkende vrouwen van 1 naar 4.  
 

 
 
 
Hierbij het overzicht met betrekking tot salariëring van de medewerkers per salarisschaal.  
Het HCO hanteert de salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2016 (CAO VNG). 
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Ontwikkeling van de loonkosten 

De loonkosten zijn vanaf 2008 sterk gestegen, van circa € 57.000, via € 65.000 naar nu 2016 
gemiddeld € 63.000 per fte.  
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Kansen en bedreigingen 

 

Kansen: 

• Na besluitvorming van rijk, provincie en gemeente met betrekking tot de 
gemeenschappelijke regeling kan de provincie kiezen voor een grotere rol in de 
cultuurhistorie van Overijssel. Samenwerken met andere instellingen biedt voor de 
partijen voordelen, maar ook voor het publiek. Dit betekent dat er op een aantal 
bedrijfsvoering zaken schaalvoordelen gewonnen kunnen worden. Daarnaast is door de 
omvang van de organisatie op een breed front expertise aanwezig, waar meerdere 
partijen gebruik van zouden kunnen maken; 

• Het introduceren van een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening ten behoeve van de 
Overijsselse gemeenten kan een grotere rol wegleggen voor HCO; 

• Het ontsluiten en toegankelijk maken van databases en het hieraan koppelen van ander 
soortige informatie; 

• Landelijke ontwikkelingen zoals een Netwerk Digitaal Erfgoed maken het koppelen van 
allerlei collecties van archiefinstellingen en musea zoals Beeld en geluid en de 
Koninklijke Bibliotheek mogelijk. Hierdoor ontstaat er een geweldige digitale bron van 
geïnteresseerden van cultureel erfgoed. Voorwaarde hierbij is dat informatie met 
metadata zo gelijk mogelijk moet worden vastgelegd; 

• Door het inhuizen van de Stichting IJsselacademie ontstaan er mogelijkheden tot 
verdere intensievere samenwerking. 

• Door het toetreden van de gemeente Deventer tot de regeling geeft dit het HCO 
versterking op de wettelijke taak, zeker nu met de komende uitdagingen op het gebied 
van e-Depot. 

• In het huisvestingbeleid voor archieven die zijn gehuisvest in panden van het 
Rijksvastgoedbedrijf komt verandering. Het OCW wil de mogelijkheid bieden om de 
huurders meer zelfbeslissingsbevoegdheid te geven, door zelf te gaan sparen voor 
onderhoud. In ruil hiervoor betaalt men een lagere verbruiksvergoeding voor het pand. 
Dit kan kansen bieden.  

• Door de regierol te kunnen vervullen voor het verhaal van Zwolle ontstaan er meer 
synergie effecten (HCO, IJsselacademie, SMZ). 

 
Bedreigingen: 

• Het inverdienvermogen bij het HCO is tot nul gereduceerd door aanscherpen van de 
wetgeving t.b.v. marktwerking; 

• De werkgeverslasten gaan waarschijnlijk stijgen, denk aan de pensioenlasten; 

• Door druk op het bedrijfsleven zullen er grotere inspanningen verricht moeten worden 
om nieuwe externe geldstromen aan te boren. Dit zal betekenen dat eerst flink 
geïnvesteerd moet worden in relaties voordat dit kan leiden tot een substantiële 
geldstroom; 

• Ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkeling dat bezoekers meer digitaal 
materiaal willen raadplegen via internet en door veel eenmalige subsidies om 
materialen te digitaliseren stijgen de ICT kosten explosief. De verhouding is ongeveer 5 : 
1, met andere woorden materiaal voor € 100.000 laten digitaliseren, doen de 
exploitatiekosten toenemen met ca. € 20.000; 

• Door het vertrek van 6 medewerkers eind 2012 en begin 2013 zitten we krap in 
bemensing op de wettelijk taken, de 1e invulling heeft in 2016 plaatsgevonden; 

• In het geval van meer zelfbeslissingsbevoegdheid met betrekking tot het 
huisvestingsbeleid voor archieven (zie ‘kansen’), dient het HCO de expertise zelf in huis 
te hebben, dan wel in te huren. Een externe nulmeting is inmiddels uitgevoerd. In de 1e 
helft van 2017 komt dit onderwerp terug in het convent en de bestuursvergadering. 

• Navordering met boete in het kader van vennootschapsbelasting (Vpb). In najaar 2015 
heeft HCO accountantskantoor E&Y opdracht geven een studie te doen naar Vpb. Dit  
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onderzoek heeft geleid tot besluit door het bestuur (dec 2015) geen commerciële 
activiteiten meer te ontplooien. In het voorjaar 2016 heeft HCO een verzoek ingediend  
bij de Belastingdienst om formeel vrijgesteld te worden van Vpb. Belastingdienst heeft 
in het najaar aan HCO teruggekoppeld dat e.e.a. complex in elkaar zat en dat men eerst 
in overleg trad met Ministerie van OC & W (Nationaal Archief). Standpunt februari 2017, 
Belastingdienst is van mening dat bij DVO’s wel degelijk sprake is van marktwerking. 
Immers in de wet staat niet dat een gemeente of provincie verplicht is deze taak bij een 
overheidsorgaan onder te brengen. Daarnaast is er op de DVO BTW verschuldigd. 

• Ten gevolge van de mogelijke invoering van een fiscale financiële administratie nemen 
de kosten toe. Bij een 1e inschatting ligt dat rond de € 20.000. 
 

1.2.5 Verbonden partijen 

 
HCO kent geen verbonden partijen op peildatum 31 december 2016. 
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1.3 Rechtmatigheid 

 
Binnen het HCO is de gemeenschappelijke regeling het uitgangspunt. Het bestuur heeft een 
directiestatuut opgesteld waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
directeur zijn vastgelegd. Daarnaast is er met het bestuur een rapportagemodel afgesproken 
waardoor het bestuur volgens regelmaat op de hoogte gesteld wordt van de financiële 
voortgang in het boekjaar in samenhang met de kengetallen. Hierbij wordt een toelichting 
gegeven op het verschil tussen de eindejaarverwachting en de begroting. 
 
Het HCO werkt met toegekende budgetten, met daarbij een fiattering structuur waarbij de 
ontvanger controleert of het geleverde ook conform de gestelde eisen is geleverd. De manager 
accordeert voor de betaalbaarstelling. Elke bankbetaling moet door minimaal twee 
leidinggevenden worden geaccordeerd. 
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2. Jaarrekening         
 
Hierna wordt via de balans en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting de 
financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2016 gerealiseerde beleid. 
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2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA                                                         (bedragen x € 1) Ultimo Ultimo

2016 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa 596.474 673.448

   - Investeringen met een economisch nut

   - Overige investeringen met economisch nut 596.474 673.448

Financiële vaste activa 0 70.141

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  - Gebruiksvergoeding gebouw 0 70.141

Totaal vaste activa 596.474 743.589

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen 831.300       1.234.168     

- Vorderingen op openbare lichamen 785.822       117.625             

- Overige vorderingen 5.067           7.183                 

 - Rekeningcourantverhouding met het Rijk 40.411         1.109.360          

Liquide middelen 19.875         1.287            

 - Kassaldi 2.171           1.287                 

 - Banksaldi 17.704         -                    

Overlopende activa 575.873       184.742        

- Van overheden c.a. nog te ontvangen specifieke uitkeringen

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 575.873       184.742             

Totaal vlottende activa 1.427.048 1.420.197  

Totaal generaal 2.023.522 2.163.786
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PASSIVA                                                      (bedragen x € 1) Ultimo Ultimo

2016 2015

Vaste passiva

Eigen vermogen 382.261       352.123        

 Algemene reserve 150.000       100.001             

- Bestemmingsreserves: 252.190       315.822             

Gerealiseerd resultaat -19.929        -63.700             

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of 

langer. 597.228       723.223        

 - Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige 

financiële instellingen 597.228       723.223             

Totaal vaste passiva 979.489     1.075.345  

Vlottende passiva

Kortlopende schulden 217.345       287.585        

 - Banksaldi 139.710             

- Overige schulden 217.345       147.875             

Overlopende passiva 826.688       800.856        

- Nog te betalen bedragen 383.761       131.222             

 - van overheden c.a. ontvangen  nog te besteden  specifieke 

uitkeringen 53.451         31.696               

- Overige vooruitontvangen bedragen 389.476       637.938             

Totaal vlottende passiva 1.044.033 1.088.441  

Totaal generaal 2.023.522  2.163.786   
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2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

 

 
 

 

2.3 Toelichtingen         

2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling  

 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet 
(artikel 18 GR HCO), waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, evenals de regels voor het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. 
     

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij bij het 
desbetreffende balanshoofd anders vermeld.  
  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot 
inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun 
brutobedrag. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals overlopend vakantiegeld- en verlofaanspraken en 
dergelijke.  
    
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen 
voorzieningen getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dan zal wel een verplichting worden opgenomen. 
 
De accountantskosten die gemaakt moeten worden om de jaarrekening over een boekjaar te 
controleren worden toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing is. 
 

(bedragen x € 1.000)

Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bedrijfsvoering 5.003 3.487 1.516 4.509 3.335 1.173 3.744 2.728 1.016

Producten & Diensten 245 1.854 -1.609 517 1.603 -1.085 492 1.544 -1.053

Subtotaal programma’s 5.247 5.341 -94 5.026 4.938 88 4.236 4.272 -37

Alg. dekkingsmiddelen:

Overige alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 7 38 -31 20 14 5

Financieringsfunctie:

Leningen u/g 0 34 -34 0 27 -27 0 32 -32

Subtotaal algemene

dekkingsmiddelen 0 34 -34 7 65 -58 20 47 -27

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 5.247 5.375 -128 5.033 5.003 30 4.255 4.319 -64

Toevoeging/onttrekking aan reserves:

- Toevoeging 0 0 0 0 50 -50 0 0 0

- Ontrekking 128 0 128 0 0 0 0 0 0

Subtotaal mutaties reserves 128 0 128 0 50 -50 0 0 0

Gerealiseerd resultaat 5.375 5.375 0 5.033 5.053 -20 4.255 4.319 -64
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In najaar 2015 heeft HCO accountantskantoor E&Y opdracht geven een studie te doen naar Vpb. 
Dit onderzoek heeft geleid tot besluit door het bestuur (dec 2015) geen commerciële activiteiten meer 
te ontplooien. In het voorjaar 2016 heeft HCO een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om 
formeel vrijgesteld te worden van Vpb. Belastingdienst heeft in het najaar aan HCO teruggekoppeld 
dat e.e.a. complex in elkaar zat en dat men eerst in overleg trad met Ministerie van OC & W 
(Nationaal Archief). Standpunt februari 2017, Belastingdienst is van mening dat bij DVO’s wel degelijk 
sprake is van marktwerking. Immers in de wet staat niet dat een gemeente of provincie verplicht is 
deze taak bij een overheidsorgaan onder te brengen. Daarnaast is er op de DVO BTW verschuldigd. 
 

 

BALANS     

 

VASTE ACTIVA 
 

Materiële vaste activa met economisch nut 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt het op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment 
van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt 
gehouden met een eventuele restwaarde. Investeringen kleiner dan € 500 komen direct ten laste van 
het exploitatieresultaat.     
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Jaarlijks word de lijst activa 
bekeken op zijn validiteit. Dit kan betekenen dat er versnelde afschrijvingen, dan wel activa, afgevoerd 
dienen te worden van de lijst. 
 
Het HCO hanteert een lineaire afschrijving.     
De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren:     

• Bedrijfsgebouwen (nieuwbouw)   40 jaar     

• Bedrijfsgebouwen (aankoop, renovatie e.d.)  25 jaar    

• Depotmeubilair     20 jaar  

• Gebouwgebonden technische installaties  15 jaar    

• Inrichting gebouw, verbouw (aanpassingen e.d.) 10 jaar 

• Veiligheidsvoorzieningen, telefooninstallatie e.d.) 4 - 8 jaar 

• Automatiseringsapparatuur e.d.)    2 - 5 jaar 

• Overig       Per betreffende investering nader te  
       bepalen op basis van de kortste van de  
       economische en technische levensduur 

 
Bij overig is de situatie/het doel meer bepalend voor de afschrijvingstermijn en is het gekoppeld aan 
de gebruiksduur en/of aanschaf in het kader van een project.   
 
De doorberekende investeringen nieuwbouw betreffen het aandeel van het HCO in de kosten 
nieuwbouw ten behoeve van de gebruikerszaken. Deze post is op te splitsen in twee grote delen 
namelijk gebruikerszaken met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en gebouwgebonden technische 
installaties waarbij een afschrijvingstermijn wordt gehanteerd van 15 jaar.     
     

Financiële vaste activa     

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 1.000 te 
boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte 
bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode 
waarin het betrokken actief van de derde, op basis van de door het HCO gestelde voorwaarden, moet 
bijdragen aan de publieke taak. 
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VLOTTENDE ACTIVA 
     

Vorderingen en overlopende activa     

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 
geschatte inningskansen. 
     

Liquide middelen    

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.     
    

Vaste schulden     

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.   
     
Vlottende passiva     

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Borg- en Garantstellingen 

Bij HCO is er geen sprake van borg- en garantstellingen. 
 
 

2.3.2 Toelichting op de balans  

(bedragen x € 1)     

     

ACTIVA 

     

     

VASTE ACTIVA     

     

Materiële vaste activa     

De materiële vaste activa (overige investeringen) met een economisch nut bestaan uit de volgende 
onderdelen: 
 

 
 
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met 
economisch nut weer. 
 

 

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Bedrijfsgebouwen                197.258              264.288 

- nieuwbouw                  197.258                264.288 

Overige materiële vaste activa                399.216              409.159 

- automatisering                    99.395                  93.362 

- inrichting en inventaris                  299.821                315.797 

Totaal                596.474              673.448 

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijving Afschrijvingen Boekwaarde

31-12-2015 desinvestering 31-12-2016

Bedrijfsgebouwen

- nieuwbouw 264.288                                    21.620                          3.029 1.823                                  87.444 197.258         

Overige materiële 

vaste activa:

- automatisering 93.362                                      54.749 34706 28.671                                42.681 99.395           

- inrichting en inventaris 315.797                                    40.004                        34.937 34.561                                55.604 299.821         

Totaal           673.448                     116.373                      72.672              65.055              185.729        596.474 
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De kredieten voor investeringen worden beschikbaar gesteld via de in programma Bedrijfsvoering 
opgenomen afschrijvingskosten.  
De beschikbare budgetruimte voor 2016 t.b.v. de afschrijvingen was begroot op € 280.000. Budget 
was ingeschat op deze hoogte enerzijds t.g.v. de toetreding gemeente Deventer en anderzijds ter 
vervanging. Daarnaast is er al een langer proces gaande om investeringen als dienst in te kopen.  
De desinvesteringen zijn ontstaan door al afgevoerde middelen die al afgeschreven waren uit de lijst 
aanwezig activa te halen en middelen die versneld afgeschreven zijn omdat zij het afgelopen jaar zijn 
afgevoerd (veroudering dan wel geen gebruik). 
 

 
 
Er zijn investeringen gedaan, de nadruk lag voornamelijk op vervanging en uitbreiding van het 
bestaande: 

• Ten behoeve van de kantoren zijn wederom een aantal zit/sta bureaus aangeschaft. 

• Vervanging van het telefoonnetwerk t.b.v. Zwolle en Deventer. 

• Vervanging digitale camera. 

• Scanner voor bezoekers op de studiezaal. 

• Aantal bouwtechnische wensen uitgevoerd door het RVB.  
 
Over 2016 was geen sprake van bijdragen van derden, direct gerelateerd aan de investering.  
 

 
 
De materiële vaste activa zijn geheel uit eigen middelen verkregen. Er zijn geen vaste activa verkregen 
uit sponsoring en bijdragen ‘om niet’.        
  

Financiële vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht 
weergegeven: 
 

 
 
Het financieel vaste activa betreft een in 2006 betaalde afkoopsom aan de Rijksgebouwendienst, ter 
vermindering van de toekomstige huurverplichtingen voor de komende 10 jaren voor het pand aan de 
Eikenstraat in Zwolle, startend in 2007 en eindigend per 1 december 2016. De financiële vaste activa 
zijn geheel uit eigen middelen verkregen. Er zijn geen vaste activa verkregen uit sponsoring en 
bijdragen ‘om niet’. 
 

Investeringen 2016 2015 2014

Kantoormeubilair 11.627           20.682           12.621           

Depotinrichting 6.576             -                    

Verfilm/fotografie 5.596             

Computers e.d. 54.749           48.886           9.569             

Gebouwen/installaties 21.620           7.381             

Inventaris e.d. 898                

Studiezaal 21.883           9.198             -                    

Totaal 116.373       85.342         29.571         

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Cumulatieve aanschafwaarden             2.451.774             2.558.914 

Cumulatieve afschrijvingen             1.855.300             1.885.467 

Totaal              596.474              673.448 

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen/ Afwaarderingen Boekwaarde 

31-12-2015 aflossingen 31-12-2016

Bijdragen aan activa in eigendom

van derden            70.141  0  0                  70.141  0                     - 

Totaal          70.141  0  0                 70.141  0                     - 
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VLOTTENDE ACTIVA 

          

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar. 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 
 

 
 
De toename van het saldo vorderingen ten opzicht van 2015 is vooral te verklaren door een factuur 
aan de Provincie Overijssel met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst 2016 ter grootte van  
€ 666.360 (incl. BTW; de bijdrage van de Dienstverleningsovereenkomst staat netto op de begroting). 
 
Ten tijde van deze jaarrekening is er geen sprake meer van openstaande vorderingen op openbare 
lichamen. 
       
Liquide middelen          

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 

 
 

Schatkistbankieren  

Dagelijks wordt door een automatisch afroomsysteem het bedrag boven de € 10.000 afgeroomd en 
overgemaakt naar de schatkist.  
In het 1e kwartaal blijkt een aantal dagen het automatische afroomsysteem niet te hebben 
gefunctioneerd, hierdoor ontstond er een overschrijding van het drempelbedrag(dit heeft geen 
gevolgen gehad). Voor deze jaarrekening is het werkelijke drempelbedrag bepaald aan de hand van 
het begrotingstotaal volgens de definitie in de Wet Fido.  
 
 
 
 
 
  

Boekwaarde Balansaarde Boekwaarde

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen          785.822          785.822          117.625 

Overige vorderingen              5.067              5.067              7.183 

Rekening courantverhouding met het Rijk            40.411            40.411       1.109.360 

Totaal        831.300        831.300    1.234.168 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2016 31-12-2015

Kassaldi                     2.171                     1.287 

Banksaldi                   17.704                             - 

Totaal                  19.875                    1.287 
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Overlopende activa 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 
 

 
 

2016

(1) Drempelbedrag 250.000,00                 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
1.786,45                     -                       -                       -                       

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 248.213,55                 250.000,00         250.000,00         250.000,00         

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                               -                       -                       -                       

2016

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 3.482.317,00              

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner 

of gelijk is aan € 500 miljoen
3.482.317,00              

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 

500 miljoen te boven gaat
-                               

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 26.117,38                   

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen (negatieve bedragen 

tellen als nihil)

162.566,90                 -                       -                       -                       

(5b) Dagen in het kwartaal 91,00                           91,00                   92,00                   92,00                   

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
1.786,45                     -                       -                       -                       

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Vooruitbetaalde bedragen 116.383                              176.564 

Nog te ontvangen bedragen 459.490                                  8.177 

Totaal              575.873              184.742 
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De in de balans genoemde 'vooruitbetaalde bedragen' worden als volgt gespecificeerd: 
 

 
 
De in de balans opgenomen ‘nog te ontvangen bedragen’ kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen          

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:  
 

 
 
 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2016 31-12-2015

Europese overheidslichamen -                    -                    

Het Rijk -                    -                    

Overige Nederlandse overheidslichamen

> Gemeente Deventer, parkeervergunning 2017 547                -                    

> Kruisposten Stadsarchief Deventer 53.594           

Overige vooruitbetaalde kosten

> Kosten Dienstverlening 256        -             

> Kosten Toegankelijkheid en Beheer 148        -             

> Kosten Presentaties 15.438   -             

> Organisatiekosten 100.219 123.195 

Overig 116.061         123.195         

Rekening courant St. Kadastrale Atlas -225              -225              

Totaal 116.383       176.564       

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2016 31-12-2015

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

 - Europese overheidslichamen                            -                     - 

 - het Rijk                     - 

> Nationaal Archief ten behoeve van onderzoek gebouw in eigen beheer 30.000                 

> Nationaal Archief inzake prijsbijstelling huisvesting 13.196                 

> Nationaal Archief inzake DTR 42.838                 

                 86.034 

 - overige Nederlandse overheidslichamen

> Gemeente Deventer bijdrage vierde kwartaal 2016 360.978               

> Gemeente Deventer inzake afbouwregeling personeel 5.031                   

               366.009                     - 

               452.043 

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                    7.447 8.177             

Totaal              459.490            8.177 

Stand Stand 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Algemene reserve                150.000                100.001 

Bestemmingsreserves: -                           

- Overige bestemmingsreserves                  84.380                  84.381 

- Digitale dienstverlening                167.810                231.441 

Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat                 -19.929                 -63.700 

Totaal              382.261              352.123 
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Het HCO heeft vanaf 2006 tot 31 december 2012 een negatief eigen vermogen gehad. Door extra geld 
van het Rijk (eenmalig), gemeente (structurele verhoging lumpsum) en bewust sturen op een balans 
tussen bezuinigen, voldoende publieksactiviteiten en efficiënter werken is het negatief eigen 
vermogen geleidelijk omgebogen naar ca. € 100.000 aan algemene reserve en reserves t.b.v. het 
e-Depot en werkzaamheden om meer digitaal voor de dag te komen. 
 
Er zijn meer partijen afhankelijk geworden van het HCO, nu het HCO steeds meer een provinciale 
speler wordt, hierdoor is continuïteit bij HCO een issue geworden. Ook is het risico toegenomen door 
meer meters depot in ons beheer. Ten gevolge van deze ontwikkeling heeft het bestuur besloten om 
het weerstandsvermogen te verhogen naar € 150.000. 
 
Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:  
 

 
 
A) Algemene reserve: 
De algemene reserve geeft per 31 december 2016 een positief saldo aan ten bedrage van € 150.000. 
Dit conform het weerstandsvermogen. 
 
B) Overige bestemmingsreserves:     
De overige bestemmingsreserves zijn gevormd middels resultaatbestemming in de afgelopen jaren of 
door reeds gereserveerde bedragen uit de algemene reserve voor specifieke doeleinden te oormerken.
    

• Reserve opleiding: Vooralsnog blijft deze post bestaan, totdat er een verzoek komt van de 
directeur van HCO om deze gelden te besteden.     

• Reserve materiële zorg: Ook hier geldt dat deze post blijft bestaan, nadat de twee laatste depots 
rijdend zijn gemaakt komt het volgende project aan de orde, namelijk vervanging van oude  
bergingskasten ten behoeve van kaarten (JZ-kasten, Melinex laat los en is niet meer te herstellen). 
Na consultatie bij het Nationaal Archief wordt er voor 2017 een plan gemaakt en een beroep 
gedaan op de reserve. 

• Reserve groot onderhoud: Deze reserve is ten behoeve van het onderhouden van de houten 
vloer/trap in de geschiedenishal. De verwachting is dat in 2017 een kleine renovatie plaats dient te 
vinden. 

• Reserve collectie aankopen: Met enige regelmaat (om de 2-3 jaar) wordt er op de markt een uniek 
stuk aangeboden met betrekking tot Zwolle en/of Overijssel. Met deze reserve heeft HCO al een 
deel of geheel de financiering van het unieke stuk gereed.  

• Reserve programmagelden: In veel subsidievoorwaarden is opgenomen dat de indiener zelf ook 
matchingsgelden meeneemt in het project. Vanuit deze reserve heeft HCO de mogelijkheid om bij 
subsidieaanvragen eigen geld mee te brengen. 

• Reserve digitale dienstverlening: Zoals in de kwaliteitsmonitor van BRAIN is aangegeven, geven 
de bezoekers (fysieke en digitale) HCO een krappe voldoende op beschikbare digitale informatie. 
Hier is in 2015 een start mee gemaakt en zal doorlopen tot 2018. 

 

Stand Bestemming resultaat Toevoeging Onttrekking Stand

31-12-2015 vorig boekjaar 31-12-2016

Algemene reserve (A)         100.001          49.999         150.000 

Overige bestemmingsres (B)

 - dig dienstverlening         231.442                             -63.632 167.810        

 - opleiding 2.173            2.173            

 - programma gelden 29.912          29.912          

 - groot onderhoud 12.763          12.763          

 - collectieve aankoop 15.000          15.000          

 - materiële zorg 24.532          24.532          

Nog te bestemmen gerealiseerd 

resultaat (C)
-63.632                                     63.632 -19.929           -19.929        

Totaal       352.191                                        -        49.999          -19.929       382.261 
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C) Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat:     
Het voorstel ligt ter goedkeuring bij het Algemeen Bestuur. Na de besluiten en vaststelling van de 
jaarrekening worden de voorgestelde bestemmingen door boekingen uitgevoerd. 
 
Voorstel te bestemmen gerealiseerd resultaat: 
Het gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten wordt ten laste gebracht van de reserve digitale 
dienstverlening.  
 
Het totale eigen vermogen bedroeg per 31 december 2016 € 380.156, waarvan € 150.000 algemene 
reserve is, de overige zijn geoormerkte bedragen. 
 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar en langer 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:  
    
Tabel langlopende schulden 
          

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

 

 
 
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2016: 
 

 
 
Vanaf 10 april 2006 is een vaste geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten met een 
looptijd van 15 jaar tegen een vaste rente van 4,17% per jaar. De totale rentelast voor het jaar 2016 
met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 25.008. De jaarlijkse aflossingsverplichting is gesteld 
op € 113.333.   
    
De met deze lening samenhangende aflossing- en renteverplichtingen zijn als volgt weer te geven: 
 

 
 
Leaseverplichtingen: 
a.  Leasecontract met AVAS in samenwerking met De Lage landen ten behoeve van 

digitaliseringsapparatuur voor de bezoekers van de studiezaal (vijf jaar). 
 

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Onderhandse leningen

 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 597.228                              723.223 

Totaal              597.228              723.223 

 Saldo  Vermeerderingen  Aflossingen  Saldo  

  31-12-2015 31-12-2016

 Onderhandse leningen           680.000                                  -          113.333         566.667 

 Lease verplichting Lage Landen  ScanPro Studiezaal 12.421                                             -              4.056             8.365 

 Lease verplichting Lage Landen  PC's             30.801                                  -              8.605           22.196 

 Totaal         723.223                                  -        125.994       597.228 

tot en met 2019 tot en met 2021

Aflossingsverplichtingen BNG                793.335             1.133.334 

Renteverplichtingen BNG                266.699                274.005 
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VLOTTENDE PASSIVA 

 

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:  
 

  
 
A) Banksaldi:     
In 2007 is een krediet in rekening-courant met de SNS Bank N.V. afgesloten, met een limiet van 
€ 750.000. Hiervoor zijn geen zekerheden gesteld. In 2012 is deze naar beneden bijgesteld naar een 
limiet van € 500.000. Sinds het afsluiten is hier een enkele keer gebruik van gemaakt. Deze lopende 
faciliteit kost geen geld, wijzigingen aanbrengen kost wel geld. Daarom blijft deze rekening-courant 
bestaan.    
 
B) Overige schulden: 
Ten tijde van deze jaarrekening is er geen sprake meer van nog te betalen bedragen aan 
handelscrediteuren.  
 

Overlopende passiva    

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:  
 

 
 
De nog te betalen bedragen betreffen de volgende componenten:  
 

 
 

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Banksaldi (A)                            -                            - 

Overige schulden (B)                217.345                147.875 

Totaal              217.345              147.875 

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Nog te betalen bedragen                383.761                131.222 

Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke 

uitkeringen
                 55.696                  31.696 

Vooruitontvangen bedragen                387.231                637.938 

Totaal              826.688              800.855 

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Loonheffing                127.055                  67.253 

Pensioen en VUT                    2.576                            - 

Omzetbelasting                134.606                  23.183 

Subtotaal belastingen en premies soc. verzekeringen 264.237            90.435               

Huisvestingskosten 4.424                   

Personeelskosten 118                                         1.868 

Organisatiekosten                    4.072 

Accountantskosten                  12.495                  13.546 

Netto lonen 3.921                   1.193                   

Rente en kosten bankrekeningen                            -                         22 

Rente lening o/g tot einde boekjaar                  16.738                  20.085 

Vakantiegeld                  81.828 

             119.524                40.786 

Totaal              383.761              131.222 
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I.v.m. de invoering van IKB(=individueel keuzebudget) per 1 januari 2017(opgenomen in CAO 
Nederlandse gemeenten), waarbij medewerkers per maand hun opgebouwd vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof uitbetaald kunnen krijgen moet er een inhaalslag 
plaatsvinden door in mei 2017 het opgebouwde vakantiegeld vanaf juni 2016 tot en met december 
2016. Hiervoor is de verplichting ad. € 81.828 opgenomen als nog te betalen. 
 
Het verloop van de van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen is als volgt: 
 

   
 
De overige vooruit ontvangen bedragen betreffen de volgende componenten: 
 

 
 
  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 

 

Waarborgen en garanties          

Het HCO heeft geen waarborgen en garanties verstrekt. 
 

Langlopende financiële verplichtingen         

Het HCO is voor een aantal toekomstige jaren gebonden aan verschillende, niet uit de balans 
blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze 
verplichtingen:  
      

a. Huurovereenkomsten met Rijksgebouwendienst van 1 april 2006 tot en met 31 maart 2036 
(360 maanden) met betrekking tot het bedrijfsspecifieke gebouw aan de Eikenstraat 20 in 
Zwolle; Huurlasten bedroegen over 2016 € 1.003.829. Gezien de duur van de overeenkomst 
bedraagt de contractwaarde (30 x jaarlijkse huurlast) € 30.114.870, exclusief indexering. 

b. Operationeel leasecontract: Ten behoeve van het printen en scannen heeft HCO met RICOH 
najaar 2013 een contract afgesloten voor vijf jaar. De kosten (huur- en drukkosten) over 2016 
bedroegen € 19.698. De schatting van de contractwaarde over de gehele contractperiode 
bedraagt € 67.276. 

c. Huurcontract gebouwen Klooster 3 en 12 in Deventer (gekoppeld aan de deelname van de 
gemeente Deventer aan de gemeenschappelijke regeling). Huurlasten bedragen € 31.603 per 
jaar (onbepaalde tijd). Gezien de opzegtermijn van één jaar voor deze huurovereenkomst, 
bedraagt de contractwaarde maximaal de huursom van het lopend jaar plus de opzegtermijn, 
tezamen € 63.206. 

Saldo Vermeer- Vermin- Saldo 

1-1-2016 deringen deringen 31-12-2016

Europese overheidslichamen 0 0 0 0

Het Rijk:

> Delta Plan 30.196 0 2.245            27.951

Overige Nederlandse overheidslichamen

> Gemeente Olst-Wijhe inzake de Digitale Wijhenaar 1500 0 0 1500

> Provincie Overijssel inzake Moderne Devotie 0        24.000 0 24.000

Totaal 31.696 24.000 2.245 53.451

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2016 per 31-12-2015

Vooruitontvangen Prov Overijssel 14.379 129.614

Vooruitontvangen Rijksgebouwendienst 167.099 151.800

Overige vooruitontvangen bedragen 199.628 347.715

Kruispost Platform Erfgoed 1.599 264

Kruispost Depot 6.771 8.545

Totaal 389.476 637.938



 

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.historischcentrumoverijssel.nl    54 

 

 

Overige financiële verplichtingen 

Het HCO is jaarlijks gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:  

• Cumulatieve saldo van niet opgenomen verlofuren:  € 61.109 
 

2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening  

 
Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging moeten systematisch worden 
toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 
  
    
Programma 1: Bedrijfsvoering     
     
Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van 
baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar. 
 

  
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:  
 

 
 

Baten          

De lumpsum van Rijk en gemeente zijn beide te hoog geschat. Er was een inschatting dat de 
lumpsum enigszins verhoogd zou gaan worden i.v.m. E-Depotontwikkelingen. De E-depot-
ontwikkelingen worden gefinancierd door subsidiegelden in plaats van door de lumpsum te verhogen.  
 
Bij de lumpsum van de gemeente Deventer is in de begroting uitgegaan voor heel 2016. Door het 
toetreden tot de regeling per 1 juli 2017 is dit naar rato ontvangen. 

Realisatie  Begroting Realisatie  

2016 2016 2015

Baten 4.508.592 5.002.582 3.743.792

Lasten 3.335.359 3.486.863 2.727.991

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.173.233 1.515.719 1.015.801

Toevoeging/onttrekking aan reserves -49.999 128.000 -

Gerealiseerd resultaat 1.123.234 1.643.719 1.015.801

Bedrijfsvoering Realisatie  2016 Begroting 2016 Realisatie  2015 Verschil

Baten:

- lumpsum Rijk 1.682.902          1.715.925           1.699.420          -33.023    

- lumpsum Gemeente Zwolle 1.507.320          1.549.866           1.519.476          -42.546    

- lumpsum Gemeente Deventer 721.955             1.160.580           -                       -438.625   

- lumpsum Provincie 550.711             550.711 550.711             -              

Geoormerkte bedragen -                       -                        -49.000              -              

- Dienstverleningsovereenkomsten 45.704               25.500               23.185               20.204      

Totaal baten 4.508.592          5.002.582           3.743.792          -493.990   

Lasten:

Personeelskosten 1.386.214          1.370.806           1.060.040          -15.408    

Afschrijvingskosten 255.201             280.575             254.676             25.374      

Huisvestingskosten 1.428.838          1.394.932           1.169.523          -33.906    

Organisatiekosten 265.106             440.550             243.752             175.444    

Buitengewone lasten -                       -                        -                       -              

Totaal lasten 3.335.359          3.486.863           2.727.991          151.504    

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.173.233         1.515.719         1.015.801         342.486  
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Personeelskosten 

De personeelskosten zijn gestegen ten gevolge van een nieuwe cao en er zijn meer directe uren 
doorbelast aan producten en diensten. Tevens zijn de kosten gestegen door de toename van 
personeel ten gevolge van het toetreden tot de regeling van de gemeente Deventer.  
 

Afschrijvingskosten          

De afschrijvingen zijn iets lager dan begroot, doordat een aantal begrote investeringen (ICT) zijn 
komen te vervallen. Deze zijn als diensten afgenomen.  
 
Huisvestingskosten     

De realisatie ligt boven de begroting. Energie, onderhoud en schoonmaakkosten zijn hoger dan was 
geschat. 
 

Organisatiekosten     

De realisatie 2016 is flink lager uitgekomen dan was begroot.  
T.a.v. de huisvesting en organisatiekosten liggen beide geconcentreerd rond de vestiging Deventer. 
Veroorzakers zijn o.a. een ongelukkig moment van toetreding in het jaar (namelijk 1 juli 2016) en de 
verhouding tussen organisatie en huisvestingskosten. Nader onderzoek zal e.a. moeten uitwijzen.  

 

 
Programma 2: Producten & Diensten     
     
Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van 
baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Baten          517.360          244.500        491.716 

Lasten       1.602.701       1.853.965     1.544.352 

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en 

lasten      -1.085.341      -1.609.465    -1.052.636 

Toevoeging/onttrekking aan reserves                      -                      -  - 

Gerealiseerd resultaat    -1.085.341    -1.609.465  -1.052.636 
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De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn: 
 

 
 

Algemeen 

Zowel de baten als de lasten zijn in 2016 flink gestegen ten opzichte van de begroting. De eenmalig 
ontvangen gelden zijn ook weer direct gekoppeld aan eenmalige uitgaven. Daarnaast was er 
financiering door gereserveerde gelden op de balans. 
 

Programmagelden en collectiebeheer en -behoud  
Deltaplangeld is een geoormerkt bedrag. Deltaplangelden worden dan ook expliciet gebruikt voor 
collectiebehoud. Het project e-Depot is verlengd met een aanvullende opdracht om vanuit de 
pilotfase (2014/2015) door te groeien tot een operationele organisatie in 2017. De gemaakte externe 
kosten zijn vergoed uit de subsidie van de provincie Overijssel.  
 

Collectievorming     

Bij collectievorming zijn de gelden besteed aan het up-to-date houden van de bibliotheek, tijdschriften, 
contributies en aan audiovisueel. Er is meer besteed aan de collectievorming van audiovisueel. 
    

Collectie is toegankelijk     

Toegankelijkheid is direct gekoppeld aan capaciteitsinzet. Vele werkuren leveren (online) toegangen 
op. Van derden hebben we een kleine bijdrage gekregen om hun collectie beter (online) toegankelijk 
te maken.  
 

Presentaties     

De groep presentaties bestaat uit een scala van vele publieksactiviteiten zoals lezingen, 
tentoonstellingen, (project)evenementen en rondleidingen. Financieringen zijn divers, een aantal  

Producten & Diensten Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 Verschil

Baten:

Programmagelden -                       -                        -                       -              

Collectiebehoud en beheer 286.870             100.000             378.876             186.870    

Collectie Toezicht -                       -                        20.270               -              

Collectievorming 615                   -                        -                       615          

Collectie is toegankelijk 5.200                 -                        19.925               5.200       

Presentaties 203.540             142.500             32.119               61.040      

Studiezaal 8.598                 2.000                 3.446                 6.598       

Digitale Studiezaal -                       -                        -                       -              

Educatie 12.537               -                        2.909                 12.537      

Zakelijke dienstverlening -                       -                        24.451               -              

Overige projecten -                       -                        9.719                 -              

Opbrengsten dienstverlen. e.d. -                       -                        -                       -              

Totaal baten 517.360            244.500            491.716            272.860  

Lasten:

Collectiebehoud en beheer 422.102             453.421             523.722             -31.319    

Collectievorming 100.041             94.313               93.534               5.728       

Collectie is toegankelijk 304.854             323.001             181.147             -18.147    

Presentaties 413.662             402.578             351.278             11.084      

Educatie 4.569                 -                        14.798               4.569       

Studiezaal 237.794             489.152             193.828             -251.358   

Digitale Studiezaal 119.679             91.500               148.276             28.179      

Zakelijke dienstverlening -                       -                        32.385               -              

Onvoorzien -                       -                        -                       -              

Kosten dienstverlening -                       -                        5.384                 -              

Totaal lasten 1.602.701         1.853.965         1.544.352         -251.264 

Gerealiseerd totaal van baten en lasten -1.085.341       -1.609.465        -1.052.636       524.124  
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worden gefinancierd uit de eigen exploitatie, anderen met één of meerdere bijdragen van bedrijven 
en/of instellingen. 
Afgelopen jaar werden meerdere publieksonderdelen gefinancierd door de subsidie ten behoeve van 
het versterken van de regionale functie van HCO in de provincie Overijssel. Belangrijke projecten 
waren de doorgevoerde verbeteringen op de website van MijnStadMijnDorp, evenals de nieuwe 
functionaliteiten voor de producten en diensten die de stichting IJsselacademie via het platform heeft 
gepubliceerd.  
     
Educatie 

In 2012 was al besloten dat educatie geen speerpunt zou zijn. In 2015 is het project ‘De leerlijn: het 
mysterie van Stadshagen’ opgestart waar HCO veel tijd met relatief lage materiele kosten een 
educatief programma mee heeft opgezet. De ingezette uren zijn terug te vinden onder presentaties. 
Educatie is in de indeling een subcategorie van presentaties. 
     

Zakelijke dienstverlening 

Zakelijke dienstverlening is per 1 januari 2016 stopgezet. HCO voert nu alleen maar haar wettelijk taak 
uit. 
 
 

Algemene dekkingsmiddelen     
    
Overige algemene dekkingsmiddelen 

De overige algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gepresenteerd: 
 

 
 
Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn de incidentele lasten en baten over voorgaande jaren 
verantwoord. Deze worden nader toegelicht in paragraaf 2.3.4. 
  
Saldo financieringsfunctie 

 

 
 

De over 2016 verschuldigde rente op leningen en kredietfaciliteiten bedraagt € 27.158.  
De van de financiële instelling ontvangen rentevergoedingen op creditsaldi bedraagt € 0.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Baten 7.485 0 19.745

Lasten 38.154 34.000 14.272

Saldo -30.669 -34.000 5.473

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

Baten                            -                            -                         83 

Lasten                  27.158                   34.000                 -32.421 

Saldo               -27.158                -34.000               -32.338 
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Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

 

 
 

Analyse begrotingsafwijkingen   

 

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet kunnen – behoudens de uitzonderingen artikel 208 en 
209 Gemeentewet – slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen 
tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht. Lastenoverschrijdingen zijn onrechtmatig, 
maar behoeven veelal niet door de accountant in de oordeelsvorming te worden meegenomen. 
    
Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de 
verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging.   
  
Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:   
     

Programma Bedrijfsvoering   

De begroting 2016 laat een begrotingsafwijking van ca. € 340.000 zien. In de realisatie is dit een 
positief resultaat geworden (€ 1.173.000). De directe loonkosten worden doorbelast naar rato van 
bestede uren op de verschillende subcategorieën in het programma Producten en Diensten. Ook het 
toetreden tot de regeling van de gemeente Deventer later in het jaar geeft een vertekend beeld. 
 

Programma Producten en Diensten   

   

De begroting laat een tekort zien van ca. € 1.609.000, terwijl er een tekort van ca. € 1.085.000 wordt 
gerealiseerd. Het verschil is ca. € 524.000. Ook hier weer een vertekend beeld t.g.v. van de toetreding, 
maar ook de financiering vanuit de balans zoals voor het e-Depot en het provinciaal programma. 
 
Er is altijd een mix van factoren die zorgt voor het resultaat. De looptijd van projecten is divers (van 
maanden, tot jaren) en ook de inkomsten en kosten (soms zijn er eerst kosten en later pas inkomsten 
of een variant hiervan). Daarnaast moeten kosten worden opgenomen in het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Opbrengsten of delen hiervan kunnen worden geboekt, mits er een toezegging is 
van een bijdrage. Verder hebben wij bij een aantal projecten de loonkosten kunnen doorbelasten. Een 
aantal projecten zijn positief afgesloten.  
 

 

Analyse begrotingsrechtmatigheid     

 
Het HCO stelt drie keer per jaar een aangepaste begroting (eindejaarverwachting) op. Deze wordt 
besproken in het bestuur. Het bestuur accordeert de eindejaarverwachting (eventueel met een 
aanvullende notitie). Daarnaast stelt HCO zich op als cultureel ondernemer, dit betekent dat er 

Begroting Realisatie Begrotings-

2016 2016 afwijking

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bedrijfsvoering 5.003          3.487    1.516          4.509           3.335    1.173               -494      152       -342 

Prod. & Diensten 245          1.854  -1.609             517           1.603  -1.085                272      251        524 

Subtotaal programma’s          5.248          5.341       -93          5.026           4.938         88               -222      403        181 

Algemene dekkingsmiddelen:

Saldo financieringsfunctie                  -                  -           -                 7                38       -31                    7       -38         -31 

Overige algemene dekkingsmiddelen                  -               34       -34                 -                27       -27                     -          7            7 

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen                  -               34       -34                 7                65       -58                    7       -31         -24 

Resultaat vóór bestemming         5.248         5.375    -128        5.033          5.003        30              -215     372       158 

Toevoeg./onttrek-king aan reserves:

Toevoeging                  -                  -           -                 -                50         50                     -        50          50 

Onttrekking             128                  -       128                 -           -                128           -        128 

Subtotaal reservemutaties            128                  -      128                 -                50        30              -128      -50      -178 

Resultaat ná bestemming         5.375         5.375           -        5.033          5.053       -20              -343     323        -20 



 

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.historischcentrumoverijssel.nl    59 

 

ondernemersrisico wordt genomen, zij het beperkt. Kansen opzoeken, maar ook creëren is een 
onderdeel hiervan.   

2.3.4 Incidentele baten en lasten 

 
In de jaarrekening zijn de volgende incidentele baten en lasten verantwoord. 
 

 
 

Baten 

Deze baten zijn een verzameling van kleine bedragen van eindfacturen of correcties.  
De eindafrekening van het Nationaal Archief over 2015 was de grootste met ca € 5.100. 
 

Lasten 

De grootste last is de verhoging van het weerstandsvermogen met € 49.999 naar € 150.000, zoals is 
besloten in de bestuursvergadering van december 2016. De andere bedragen waren een 
eindafrekening van de accountantskosten, een correctie op de beginbalans van de post ‘crediteuren’, 
nagekomen facturen van ABP en Deventit en een nabetaling aan de Belastingdienst in verband met 
loonheffingen over 2015. 

 

 

2.3.5 WNT (Wet normering topinkomens) 

 
WNT-verantwoording 2016 Historisch Centrum Overijssel 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Historisch 
Centrum Overijssel van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Historisch Centrum Overijssel is € 179.000. Het weergegeven 
individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens 
de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit 
groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt 
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar 
rato van de duur van het dienstverband. 
  

Realisatie Begroting Realisatie

Incidentele baten en lasten 2016 2016 2015

Baten 7.485            -                    19.745          

Lasten 88.153          34.000          14.272          

-80.668         -34.000         5.473            

Totaal -80.668   -34.000   5.473       
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bedragen x € 1 Dhr. A. Slob

Functiegegevens Directeur

Aanvang[1] en einde functievervulling in 

2016
1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel WNT-maximum[2] 179.000

Beloning 102.356,80

Belastbare onkostenvergoedingen 804,00

Beloningen betaalbaar op termijn 14.355

Subtotaal 117.515,80

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0

Totaal bezoldiging 117.515,80

Verplichte motivering indien overschrijding PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 N.v.t.

Omvang dienstverband 2015 (in fte) -

Beloning -

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloningen betaalbaar op termijn -

Totaal bezoldiging 2015 -
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bedragen x € 1

Dhr. C.G.A.A. 

Brekelmans Dhr. L.V. Elfers

Dhr. J.C. 

Gerritsen Dhr. A.H. Buiks Dhr. J.W. Brink Dhr. E.W. Anker

Functiegegevens Voorzitter Lid Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 1/6 1/1 - 1/6 1/10 - 31/12 1/6 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum[1] 11.181 7.454 6.768 10.495 17.900 17.900

Beloning 0 0 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0

Subtotaal                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -   

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 nvt nvt nvt nvt

Beloning 0 0 nvt nvt nvt nvt

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 nvt nvt nvt nvt

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 nvt nvt nvt nvt

Totaal bezoldiging 2015 0 0 nvt nvt nvt nvt
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2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Bijlagen 
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Bijlage I 
 

Overzicht verworven archieven in 2016 

 

Particulier. 
 
1.  Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Almelo" te Almelo, 1928-2005 (2008), 2,12 m1 

In bewaargeving door het bestuur van de Stichting Agrarisch Erfgoed Almelo. 
 
2. Hervormde gemeente Wijhe, (1857) 1945-2005, 4 m1 
 In bewaargeving door Protestantse Gemeente Wijhe. 
 
3. Nederl. Christen Vrouwenbond/Passage, afd. Hellendoorn-Nijverdal, 1935-2015, 0,62 m1 
 Schenking door mevrouw G. van der Meer te Nijverdal. 
 
4. Collectie Mirjam Kan (Joods Zwolle), 19e en 20e eeuw, 1 m1 
 Schenking door mevrouw H. Neter te Heerenveen. 
 
5. Bewonersgroep Trapjeswijk Holtenbroek I te Zwolle, (1996) 2002-2008, 0,36 m1 
 Schenking door mevrouw A. de Wijk te Zwolle. 
 
6. Familie- en bedrijfsarchief Porte te Zwolle, 1921-1970, 2 m1 
 Schenking door de heer W.J. Porte te Zwolle. 
 
7. Gereformeerde Kerk Hellendoorn, (1938) 1948-2004, 3,5 m1 
 In bewaargeving door Protestantse Gemeente Hellendoorn. 
 
8. Heilsoldate Nel Bannink, 1921-1997, 0,12 m1 
 Schenking door de heer G. Bannink te Nijverdal. 
 
9. Provinciaal Overijsselse Dambond, 1972-2011, 0,36 m1 
 In bewaargeving door de heer G. Schuurman te Balkbrug. 
 
10. MG Car Club Holland, 1955-2012, 5 m1 
 In bewaargeving door het Bestuur van de MG Car Club Holland. 
 
11. Stichting Beeldentuin Holtenbroek te Zwolle, 1998-2014, 0,5 m1 
 Schenking door enkele oud bestuursleden. 
 
12. R.K. Birgitta Gidsengroep te Zwolle, (1933) 1961-1975, 0,5 m1 
 Schenking door de heer T.M. Oosterwijk te Zwolle. 
 
13. Familiearchief Smid te Zwolle, 1901-1944, 0, 12 m1 
 Schenking door de heer D. Hogenkamp te Zwolle. 
 
14. RTV Raalte en rechtsvoorganger, 1998-2008, 0,36 m1 
 Schenking door de heer J.J. Seekles te Heino. 
 
15. Familiearchief Doyer (II), 1907-1946, 0,24 m1 
 In bewaargeving door mevrouw M. Sassen-Doyer te Ruinen. 
 
16. Machinefabriek Dikkers te Hengelo, 1891-1984, 3 m1 
 Schenking door de Erven G. Schipper te Hengelo. 
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17. Mr. J. Drijber, burgemeester van Zwolle, 1945-2000, 1 m1 
 Schenking door mevrouw M. Drijber te Rotterdam. 
 
18. Schilderij Zwolse wasserij "de Boschbleek, 1870 
 Schenking door de heer A. Oldenhof te Almere. 
 
19. Beleidsarchief Koninklijke Ten Cate NV te Almelo, (1938) 1990-2016, 29 m1 
 In bewaargeving door directie van Koninklijke Ten Cate NV Almelo. 
 
20. Topografische kaarten Staatsbosbeheer Overijssel, 1953-1977, 0,24 m1 
 Schenking door mevrouw mr. M. van Kampen. 
 
21. Collectie Twentse Couranten, 1844-1996, 200 m1 
 Schenking door de directie van de Persgroep Nederland BV. 
 
22. Charters behorende tot OLV-broederschap Michaelkerk Zwolle, 1409, 1447, 1492, 1500, 0,12m1 

Langdurig bruikleen door het bestuur van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te 
Amsterdam. 

 
23. Dagboeken van de heer Bremer, 1940-1945, 0,12 m1 
 Schenking door de heer F. Smit te Zwolle. 
 
24.  Prekencollectie van ds. J. Van der Molen te Raalte, 1949-1989, 1 m1 
 Schenking door de heer G.J.M. Hannink te Raalte. 
 
Overheid 
 
25. Visserijkundig Ambtenaar Overijssel, 1972-1984, 0,12 m1 

Overbrenging door het Ministerie van Economische Zaken. 
 
26. Visserijkundig Ambtenaar voor de Binnenvisserij en Viskweek, (1979) 1985-1991, 0,12 m1 

Overbrenging door het Ministerie van Economische Zaken. 
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Bijlage II Overzicht van gereedgekomen archiefinventarissen en plaatsingslijsten 
 
ZWOLLE 

 

Nummer  Beschrijving  omvang 

(m1) 

Aantal 

regesten 

e.d. 

Bestaande toegangen, nieuw op de website   

0003.1.4  Specificatie van de processtukken van processen gevoerd voor 
Ridderschap en Steden of hun Gedeputeerden, 1578 – 1795 

 733 

7  Overijsselsche rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de 
Hollandsche Rekenkamer. Met regestenlijst, 1528 - 1581 

32 31 

0037.1  Archief van het Hoogschoutambt Hasselt, 1520 – 1811 4,6  

0037.2  Hoogschoutambt Hasselt, processtukken, 1575 - 1809 12  

0041.2.1  Archief van het Schoutambt Holten, 1632-1811 (met scans van 
vrijwillige zaken 

3,2  

0157.1  Kaarten betreffende de marken in Overijssel, 1627 - 1919  158 

160  Stukken betreffende de IJsseldijken bij Zalk, 1425 – 1503 0,25  

0167.3  Archief van de firma G. en H. Salomonson te Almelo, 1860 – 1890 4  

0185.1  Archief van het Klooster Sibculo. Met regestenlijsten op de charters 
en de cartularia I en II, 1254-1597 

0,25 313 

0187.1  Archief van het St. Catharinaklooster te Almelo, (1349) 1421-1662  236 

0189.1  Het archief der Abdij St. Mariënhorst te Ter Hunnepe. Met 
regestenlijst, 1225 – 1580 

3 417 

0190.2  Regestenlijst behorende tot het archief Stift ter Hennepe, 1580-1796  89 

196  Regesten van charters van het gasthuis te Rijssen, 1403 – 1698  18 

0198.2  Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk, Provinciaal College van 
Toezicht op de goederen en fondsen van de H.H. Gemeenten in de 
provincie Overijssel, 1943 – 1979 

17  

0216.1  Regestenlijst van het Huisarchief Buckhorst, 1348 - 1814 0,36 90 

0226.1  Aanvulling op het archief van het Landgoed Vilsteren te Vilsteren, 
1843 - 1999 (2008) 

2  

235  Familiearchief van Essen op huis Vanenburg, 1444 - 1944 1  

0236.2  Genealogische verzameling van Willem van Haersolte tot Yrst 
betreffende de families Van Haersolte /Ten Holthe en aanverwante 
families, begin 18e eeuw - 17713 

0,12  

0247.1  Archief van de familie Sloet (V), 1549 - 1879 2,12  

270  Collectie Diverse charters, 1318 – 1804  202 

271  Collectie ‘Varia’, 1351 – 1808  82 

273  Plakkaten collectie Bijsterbos, 1544 – 1577  35 

277  regestenlijst van de chartercollectie Hogeman, 1212 – 1793  41 
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0299.1  Archief van de firma Ter Weeme en Zonen, Neede, 1862 – 1947 9,25  

342  Regestenlijst van de Collectie Koets, 1457 – 1704  37 

0351.2.1  IJkkantoor Zwolle, 1820 -1956 10  

0383.1  Archief van de N.V. Koninklijke Kwekerij Moerheim te Dedemsvaart, 
aanvulling, 1920 – 1998 

1,2  

0409.1  Archieven der Hervormde Gemeente Kuinre, 1654 – 1973 3  

0413.12  Archief van de landbouwwerktuigencombinatie Zwolle en omstreken, 
later de adviescommissie voor landbouwwerktuigen rayon Zwolle en 
nog later de adviescommissie voor Overijssel, 1951 – 1970 

0,12  

524  Archief van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in 
Overijssel, 1931 – 1991 

7  

0568.4  Familiearchief Van Hövell tot Weseveld, 1613 – 1898 0,5  

596  Archief van de familie Van der Wyck, 1575 – 1919 1  

706  Archief van de afdeling Voorlichting van de gemeente Zwolle, 1982 – 
1989 

0,5  

718  Archief van de Dienst Openbare Werken van de gemeente Zwolle, 
1945 - 1989 

46,6  

843  Archief van Zweers (en Timmerman), timmer- en metselaffaire te 
Zwolle, 1890-1975 

2,75  

866  Archief van notariskantoor T.G. Drese en rechtsvoorgangers, 1854 – 
1944 

5  

894  Archief van de Emmanuelshuizen te Zwolle, 1638 – 1901 7  

919  Archief van de Stichting Kindervoeding te Zwolle, 1915 – 1951 0,25  

946  Archief van de Nederlandse Bond van Horecapersoneel, later 
Horecabond FNV, afdeling Zwolle, 1945 – 1971 

0,25  

999  Archief van de Zwolsche Amateur Fotografen Vereeniging, later 
Fotoclub Zwolle, 1894 – 1982 

0,25  

1021  Archief van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, 
afdeling IJsseldelta – Vechtstreek, 1973 - 1991 

0,75  

1031  Archief van de schietvereniging “Volksweerbaarheid”, afdeling 
Zwolle, 1900 – 1946 

0,12  

1032  Archief van de Kegelclub ‘De Uitlanders”, 1905 – 1993 0,62  

1120  Kerkarchief van de Onze Lieve Vrouwekerk te Zwolle, (1600) 1811 – 
1980 

21,12  

1147  Archieven van de Gereformeerde Kerken en verenigingen te Zwolle, 
1835 - 1961 

33  

1187.1  Huisarchief B.J. Kam, aanvulling, 20e eeuw   

1192  Archief van de Commissie van Plaatselijk Toezicht op het Lager 
Onderwijs in de gemeente Zwollekerspel, 1859 – 1936 

0,12  

1225  Collectie kleine aanwinsten (CKA) van het voormalige 
Gemeentearchief Zwolle, 1689-1996 

0,5  
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1274  Digitale collectie betreffende Tandtechnisch Laboratorium ‘Siesling’ 
te Zwolle, 1928 - 1983 

  

1301  Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose te Zwolle, 1907 – 1979 1 
 

 

1341.1  Supplement op de archieven van de rechtsvoorgangers van de 
Overijsselse Bibliotheekdienst, 1950 – 1988 (1989) 

5  

1341.2  Archieven van de Overijsselse Bibliotheekdienst, (1987) 1989 – 1999 10,2  

1351  Archief van de Stichting Wijkgemeenschap Holtenbroek, (1970) 1984 
– 1998 

1,12  

1365.13  Archiefstukken van de Vereniging het Groene Kruis te Hasselt, 1938 – 
1980 

0,12  

1376.4  Collectie Zwolsche Courant Kalenders, 1900 – 1996 3  

1390  Archieven van de Gereformeerde Kerk te Dalfsen, 1945 – 2003 (2008) 4  

1397  Archief van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle, van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorgangers, 
(1930) 1931 - 1973 

2,4  

1407  Archief van de parochie van het Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld, 
(1870) 1874 - 2010 

3,75  

1410  Familiearchief Trooster, met daarin opgenomen het bedrijfsarchief 
van de houthandel 'Gebrs. Rosendaal’ te Zwolle, 1859 - 2001 [2007] 

0,62  

1412  Archief van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuinders Bond, 
afdeling Vilsteren, 1922 - 1997 

0,12  

1435.10  Archieven van de Hervormde Gemeente te Olst, aanvulling, 1737 - 
1995 

6,36  

1439  Archief van de Probus-club I te Zwolle, 1982 – 2009 0,375  

1447  Archief van het Rooms-Katholiek Dekenaat Zwolle, 1853 – 1940 2,12  

1471  Archief van de Zwolse Zangraad, 1977 – 2006 1,12  

1495  Archief van de Rooms-Katholieke Ziekenverpleging, sinds 1963 het 
Ziekenhuis “de Weezenlanden” te Zwolle,(1743) 1897-1998 (2004) 

10  

1523  Archief van de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel, met 
rechtsvoorganger, 1971 – 2012 

14  

1543  Archief van de Ring van Predikanten te Zwolle, 1965 – 2004 0,12  

1545  Archief van de familie Gewin en aanverwante geslachten, 1410 -2011 10  

1589  Archief van de Nederlandsche Christen Vrouwen Bond, later Passage, 
christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afd. Hellendoorn-
Nijverdal, 1935 – 2015 

0,6  

Totaal   308,83 2482 
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Nieuwe archieftoegangen   

0167.6  Archief van de NV Nederlandsche Stoomblekerij, 1871 - 1978 9  

0205.1  Archief van de Doopsgezinde Gemeente te Almelo, 1825 – 2006 3,4  

0236.1  Familiearchief Van Haersolte, aanvulling, 1635 – 1802   

0308.1  Archief van de Nederlandse Hervormde gemeente te Wijhe, (1857) 
1945 - 2005 (2010) 

0,12  

0360.2  Archieven der Hervormde gemeente te Hengelo, deel 2, 1949 – 2001 11 
 
 

 

0415.21  Archief van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Almelo" te 
Almelo, 1928 – 2007 

1,5  

563  Archieven van de familie Van Voorst tot Voorst, met daarin 
opgenomen het archief van de B.V. Landgoed Den Alerdinck II te 
Laag Zuthem, (1544) 1706 - 2006 

11  

1330  Archief van de classis Deventer van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, 1910 – 1937 (1941) 

0,48  

1337.2  Collectie Staatsbosbeheer Overijssel, Topografische kaarten, 1953 – 
1977 

0,25  

1421.1  Archief van de visserijkundig ambtenaar Overijssel van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 1972-1984 

0,12  

1421.2  Archief van de visserijkundig ambtenaar voor de binnenvisserij en 
viskweek Noordoost-Nederland van het Ministerie van Landbouw, 
natuur en voedselkwaliteit (LNV), (1979) 1985 – 1991 

0,12  

1434  Archief van de Provinciale Raad van Kerken in Overijssel, 1989 – 2009 0,36  

1512  Archief van de Stuurgroep uitwisseling Halmahera te Hardenberg, 
1996 – 2012 

0,24  

1529  Archief van de familie Van Rees, ca. 1845 – 1988 1  

1556  Archief van de Stichting Innovatie Platform Technologie Twente 
(IPT), 2004 – 2012 (2013) 

2  

1575  Archief van de Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle, 1991 - 2006 0,72  

1578  Archief van de stichting Heino-Sabile (Letland), 1993 – 2014 0,6  

1582  Archief van het Deputaatschap Evangelisatie van de classis Deventer 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1940-1995 

0,36  

1584  Archief van de Rotary Club Zwolle-IJsselland, 1984 – 2001 0,84  

1594  Archief van de Gereformeerde Kerk Hellendoorn, (1938) 1948 – 2004 3,5  

1595  Archief van de Heilssoldate Nel Bannink te Zwolle, 1921-1997 0,24  

1598  Archief van de MG Car Club Holland, 1955 – 2012 5  

1599  Archief van de Stichting Beeldentuin Holtenbroek te Zwolle, (1998) 
2000 – 2014 

0,12  

1602  Collectie Overijsselse Documentatie WO II en Nederlandsch-Indië, 
(1897) 1939 - 1946 (1985) 
 

1,12  
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1603  Archief van de R.K. Birgitta Gidsengroep te Zwolle, jaren (1933) 1961-
1975 

0,5  

1606  Archief van de familie Smid te Zwolle, 1901 – 1944 0,12  

1607  Archief van de Stichting RTV Raalte en rechtsvoorganger, 1998 – 
2008 

0,36  

Totaal   54,07  

     

Archieftoegangen die zijn aangevuld en/of bijgewerkt   

0003.1  Archieven van de Staten van Overijssel en van de op hen volgende 
colleges, 1580 – 1810 

 34 
 
 

0004.1.1  Archieven van de Ridderschappen in Overijssel, 1640-1795  246 

56  Archief van het Landgericht Haaksbergen, 1628 - 1811   

0072.1  Archief van het schoutambt Raalte, 1648 – 1811   

0072.2  Archief van het schoutambt Raalte, lijst van processen, 1676 – 1811   

157  Archieven van de marken in de provincie Overijssel,1300 – 1942   

186  Het archief van vergadering en convent te Albergen. Met 
regestenlijst, 1395 – 1602 

  

197  Archief van de ambtman van het Stift Essen, 1560 – 1808   

0201.1  Archief van de Nederlandse Hervormde gemeente te Giethoorn, 1626 
– 1963 

  

0206.1  Archief van de Doopsgezinde gemeente te Blokzijl, 1646 – 2014   

0223.1  Archief van het huis Oldhagensdorp te Vollenhove, 1262 – 1862   

0238.1  Familiearchief Heerkens, 1614 – 1908   

0259.3.1  Rapporten, studies en aantekeningen van archiefmedewerkers, 19e – 
20e eeuw 

  

263  Verzameling handschriften van de Vereeniging tot Beoefening van 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 15e – 20e eeuw 

  

0285.1  Archivalia, gecollectioneerd door de Vereeniging tot Beoefening van 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 14e – 20e eeuw 

  

0340.5  Archivalia familie Putman Cramer VI, 1713 - 1949   

360  Archieven der Hervormde Gemeente te Hengelo, 1737 – 1980   

725  Archief van de Gemeentepolitie Zwolle, (1882) 1940 - 1979 (1989)   

775  Archief van de Vereniging 'De Practische Ambachtsschool' te Zwolle, 
1881 – 1991 

  

832  Archief van de Koninklijke Tijl B.V. en rechtsvoorgangers, 1770-1988 
(1990) en van de archieven van de families Tijl en Dikkers, 1787-1996, 
1770 – 1996 

  

836  Archief van de N.V. uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 
1838 – 1968 

  

1035  Archief van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle en Omstreken, 1947 
- 2014 
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1357.2  Archief van het Gewestelijk Arbeidsbureau Enschede, 1940 – 1989 
 

  

1376.1  Leggers van De Stentor Zwolse Courant en voorlopers, 1791 – 2016   

1380  Archief van het Christelijk Zwols Jongenskoor, 1969 – 1997 
 

  

1425  Archief van de Nederlands Hervormde gemeente te Raalte, (1592) 
1625-1989 

  

1447.7  Archief familie Van Dedem – Faure, 1889 – 2003   

1492  Archief van de Gereformeerde Kerk te Hengelo, 1892 – 2000   

1534.1  Aanvulling op het archief van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 
1832 
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DEVENTER 

 

Toegangsnummer Soort 

Omschrijving / Titel 

v.h. archief Omvang 

    Archieftoegangen Stadsarchief Deventer aangemaakt 

in 2016 

 1599 AT Milieucentrum Deventer 1 m 

1598 AT NV Cultureel Centrum Deventer 1 m 

1597 AT Regio Zorg 0,5 m 

1596 AT 
Stichting CAI uit CAI Media en CAI 
Gelden 3 m 

1595 AT ASBO 1 m 

1594 AT 
Stichting Samenwerking 
Verpleeghuizen regio Deventer 0,3 m 

1593 AT Oosterse Bazar Deventer 1 m 

1592 AT Stichting Deventer Promotie 1 m 

1591 AT W. Beltman 0,1 m 

1590 AT Distributiedienst Deventer 0,5 m 

1589 AT Constructiedossiers ? 

1588 AT Reclamevergunningen ? 

1587 AT Precariovergunningen ? 

1586 AT Inritvergunningen ? 

1585 AT Aanlegvergunningen ? 

1584 AT 
Gymnasium Deventer/ Deventer 
Gymnasiastenbond 0,1 m 

1583 AT Milieuvergunningen Bathmen ? 

1582 COLLECTIE 

Fotocollectie Historisch Museum 

Deventer 

? 

 

 
1581 AT 

Kabinet van meerwaardigheden en 
zeldzaamheden 0,1 m 

1580 AT Rioolvergunningen 3 m 

1579 COLLECTIE Foto's Monumentenzorg II ? 

1577 AT Stichting Deventer-Roemenie 2 m 

1576 AT Brandweer Deventer II 15 m 

  

8-4-2014, gevuld 2-6-2016 

 1575 AT Bouwvergunningen Bathmen 60 m 

    Nadere toegangen aangemaakt in 2016 N=2 

2000 NT Regesten ? 

3000 NT Transcripties ? 
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Bewerkte archieftoegangen en nieuw ontsloten en 

gepubliceerde archieftoegangen  

1029 

 

Comité liefdadigheidssportdagen 

 1084 

 

Zendingscommissie 

 
1151 

 

Architect Albert Jan Feberwee, nrs. 44 t/m 
65 

 1152 
 

Architect Bodifee, nr. 66 t/m 138 
 

1153 
 

Straatwandtekeningen Van Nijendaal, nr. 
139 t/m 328 

 1177 

 

Oudercommissie Stuitjeschool 

 
1236 

 

Kaartencollectie SAD: nr. 24, 318 t/m 324, 
361 t/m 386 

 1308 

 

N.V. Gasmaatschappij Zuid-West Salland 

 

1338 
 

Architectenbureau Knuttel, nr. 795 t/m 797, 
1022 t/m 1063 

 1369 
 

Collectie oorlogsaffiches nr. 1 t/m 49 
 

1417 
 

Collectie TDV aanvulling (vrijwilligers Theo 
en Theo), nr. 1953 t/m 2520 

 1427 

 
 

 

1438 
 

Aannemersbedrijf Witteveen 
bouwtekeningen nr. 1222 1268, 1304 t/m 
1444 

 1442 

 

Chr. Bond spoor- en tramwegpersoneel 

 1461 

 

Gemeentebestuur Bathmen II (1938-2004 

 1463 

 

Collectie Dorgelo 

 
1470 

 

Fotograaf Roozenbeek aanvulling 
glasnegatieven 

 

1474 
 

aanvulling Auping cabaret 
personeelsvereniging en 100-jarig bestaan 
(1474_0902 t/m 1474_0945) 

 1477 

 

Pull ter Gunne 

 

1482 
 

Inventarisatie Stads en Dorpsgezichten 
Deventer, nr. 329 t/m 408  

 1485 

 

Tekeningen DAIM 

 1485 
 

Tekeningen DAIM, nr. 607 t/m 694 
 1487 

 
Kadasterkaarten Deventer nr. 779 t/m 781 

 1488 
 

Architect Th.G. Verlaan 
 

1522 
 

Collectie JW Jansen glasnegatieven: 
restauratieproject + beschrijven 

  
1523 

 
Fotograaf Roosdorp aanvulling fotoalbums 

 1523 
 

Fotograaf Roosdorp 
 

1524 
 

fotograaf D.W. Nijland negatieven Go 
Ahead 

 1529 
 

Affiches stadsarchief Deventer 
 

1530 
 

Kleine aanwinsten Atlas II: 0070 t/m 0112, 
0132 t/m 200, 0272 t/m 0851, 0852 t/m 1347 
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1533 
 

Collectie Piet Smeele 
 

1542 
 

Fotograaf J.J. Meinsma, foto's en 
glasnegatieven (82 foto's, rest negatieven) 
plus klein papieren archief 

 

1551 
 

Fotopersbureau Davontur - aanvulling 
negatieven nr. 1306 t/m 2576 

 
 

1556 
 

collectie beeldmateriaal Senzora 
(geïnventariseerd door de SIED) 

 1563 

 

Duimel 

 

0756 
 

Brandweer beeldmateriaal (vrijwilliger Jo) 
voortijdig gestopt ivm vertrek Jo, alleen 
albums gepubliceerd, foto's nog 
autoriseren 

 
0763 

 

GEWB bouwtekeningen nr. 542 t/m 606, 
1154 t/m 1160 

 0781 

 

Buurthuiswerk 

 0814 

 

Herderscheeschool 

 0822 

 

Enkschool 

 0842 

 

Oosterschool 

 

0893 
 

Architectenbureau M. Roebbers,  nr. 1 t/m 
43, 409 t/m 558 

 0959 

 

Oudercie. Wiltzangk 

 
0961 

 

Nijverheidsschool voor Meisjes foto's en 
albums 
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Bijlage III  

 
Publicaties: 
 
In 2016 is in samenwerking met Gerard Rooijakkers het boek ‘Rituele depots. Erfgoed en afval’ 
geschreven en gepubliceerd. Zie voor meer informatie hoofdstuk Dienstverlening van dit jaarverslag.  
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Bijlage IV 
 
Bestuurs- en redactielidmaatschappen: 
 
F. van den Berg 

• Secretaris van de Uutgeverieje ’n Boaken, uitgeverij voor boeken over de geschiedenis en 
streektaal van Hellendoorn-Nijverdal en omgeving 

• Redactielid Wie is wie in Overijssel  
 
J. Seekles  

• Lid van de Werkgroep Straatnaamgeving van de gemeente Zwolle  

 

A. Keen 

• Secretaris van het bestuur van de Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) 
 
M. Karsch 

• Redactielid van het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging 
Deventer 

 
T. Dijksterhuis, vanaf medio 2016 C. Tromp 

• Redactielid van het Archievenblad, een uitgave van Koninklijke Vereniging van Archivarissen 
in Nederland (KVAN) 
 

A. Slob 

• Lidmaatschap Commissie Convent, directeurenoverleg Rijks Historische Centra 

• Lidmaatschap Commissie DOK, directieoverleg culturele instellingen Zwolle 

• Lid van Erfgoedplatform 2014  

• Lid van Klankbordgroep Internationale Hanzedagen 2017 

• Lid van Overijssels Archief Beraad (OAB), samen met C. Tromp 

• Lid van Overijsselse Schrijflui  

• Lid van Straatnamencommissie 

• Voorzitter van de organisatiecommissie van Koningsdag 2016 

• Juryvoorzitter monumentaal kunstwerk in Hengelo voor echtpaar Sylvester Menthol @ Roosje 
Borchert 

• Bestuurslid van Stichting Thorbecke 

• Lid van het Comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim 

• Lid van 150 jaar High Tech Twente 
 
J. Wigger 

• Thesaurier Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis 

• Adviseur Stichting Heemkunde Denekamp 

• Adviseur Klankbordgroep bewonings- en landschapsgeschiedenis van Twente 
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Bijlage V 
 

Verpakte Archieven 2016 (Zwolle) Archiefnr. Omvang 

 
    

Beschrijving Archiefnr. Meter 

Krijgsraad en auditeur-militair in het zevende militaire 
arrondissement 0134.1 11 

Hoeveman, Collectie J. 0140.1.1 0,5 

Kadaster 0145 3 

Kadaster 0145 1 

Koninklijke Twentsche Stoombleekerij N.V. te Goor 0167.10 1 

Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 0206.1 6 

Huis Rechteren 0224.2 0,48 
Borgstellingsfonds voor het Midden- en Kleinbedrijf in 
Overijssel 0328 0,48 
Twentsche, later Overijsselsche Landbouw 
Maatschappij (OLM) 0330.1 1 

Nederlands Hervormde Gemeente te Hengelo 0360.2 12,5 

Putman Cramer, familie, IV 0340.3 0,6 

Nederlands Hervormde Kerk Classis te Zwolle 0374.1.1 1,5 

Rijksarchief in Overijssel 0399.1 0,12 

St Vitus 0403.1 2,5 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe 
en Twente 0433.9 0,5 

Voorst tot Voorst, familie Van 0563 18 

Wit-Stork, Henriette de 0614.2 0,12 

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen te Zwolle 0958 9,5 
Vereniging van Beoefenaren der beeldende kunst 'Het 
Palet' te Zwolle 0949 0,48 

Scheidsrechtersvereniging 'Zwolle en omstreken' 1035 0,48 

Gereformeerde Kerk te Zwolle 1147.1 2 

Nederlands Protestanten Bond 1154 0,48 

Familie Dikkers-Goedhart te Zwolle 1218 0,48 

Theodora Vos de Wael stichting 1227 1 

Muziekvereniging Prins Willem-Alexander te Zwolle 1328 2 

Stichting Stien Eelsingh 1332 1 

Arbeiders Jeugdcentrale (AJC), afdeling Zwolle 1368 0,12 

Rooms-Katholieke parochie St. Alphonsus de Liguori  1371 1,5 

Redactie archief Stentor 1376.2 26 
Volkstuinvereniging 'Ons genoegen' en 
rechtsvoorganger  1372 0,36 

Vereniging van Artsenvrouwen te Zwolle 1377 0,36 

Christelijk Zwols Jongenskoor te Zwolle 1380 0,12 

Samsen, bedrijf en familie te Zwolle 1385 1 

Wicherlink, familie 1386 0,6 
Rooms-Katholieke parochie Heilig Hart van Jezus te 
Lemelerveld 1407 

4 
 

 1414 0,12 
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Seigers 

Rooms-katholieke parochie St.Willibrordus te Vilsteren 1420 1,24 

   

Ned. Hervormde gemeente te Raalte 1425 0,84 

Provinciale Raad van Kerken  1434 0,36 

Horst, J. van der, gouverneur te Olst 1435.6 0,12 

Kreijkes, H, collectie 1438 0,12 

Fiets- en wandelclub 'Excelsior' te Zwolle 1445 0,12 

Fam. van Dedem Faure 1447.7 2 

G.W. baron van Dedem (1914-1999) 1447.8 2 

Wijkkrant 'De Assendorper' te Zwolle 1462 0,48 

Kreulen, A.W., collectie 1464 0,12 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH), 
later Vrouwennetwerk, gewest Overijssel 1450 0,48 

Vrije Evangelische Gemeente te Zwolle 1487 2 

Nederlands Hervormde Kerk, Ring Enschede 1496 0,24 
Gymnastiekvereniging 'Turnlust' te Westenholte 
(Zwolle) 1497 0,24 

Familiearchief Dijk - Logtenberg 1498 0,48 

Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs te Heino 1480 3 

Stichting Varya 1484 2 

Spinnerij Oosterveld te Enschede 1511 1 

Coöperatieve Zuivelfabriek Heino Krause  1520 0,84 

Christelijke Scoutinggroep Indaba 1522 3,75 

Fam. archief Gewin 1545 12 

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) te Zwolle 1548 0,12 

Warner, familiearchief 1549 1 

Bejaardensoos “Jong van Harte “ te Holtenbroek 1563 0,12 
Stichting Vriendenkring Zwols Museum voor Moderne 
Kunst 1568 0,12 

Commissie Europa Contact 1572 0,12 

Hervormde Gemeente Holten 1574 1,5 

Bewonersvereniging Binnenstad te Zwolle 1575 1 

Heilsoldate Nel Bannink 1595 1 

      

Totaal   149,31 
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Verpakte Archieven 2016 (Deventer)

ID archief meters

1540 Maatschappij to Nut van't Algemeen, departement Olst 1,7

1303 Stichting Deventer Promotie 2

906 Coöperatieve Banninksche Aankoopvereniging, Colmschate 0,1

1020 Vereiniging tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 0,1

1381 R.K Middenstandsvereniging De Hanze (afd. Deventer van het NKOV) 0,1

1052 Vrouwen voor Vrede, Deventer 1

824 Openbare L.O.M.-School te Deventer 1,5

739 Gemeentelijke plantsoenen-en  reinigingsdienst ( plarein) 7

1297 Vrouwenvereiniging De Zwolsebuurt 0,2

1493 Go Ahead, DVV (Voetbalvereniging 0,5

1323 Stichting Deventer Beiaardkring 0,2

834 Openbare basisschool Kwartetschool 1,2

1177 Oudercommissie Stuitjesschool 0,5

814 Dr. Herderscheeschool 0,75

822 Openbare basisschool Enkschool 0,1

959 Oudercommissie kleuterschool Wiltzangk 0,1

753 Spaarbank 0,5

756 Gemeentelijke Brandweer Deventer 14

961 Instelling voor nijverheidsonderwijs voor meisjes(vrouwenarbeidschool) 15

842 Openbare Oosterschool, later Voorstad-Centrumschool 0,8

1563 B.J.M. Duimel 4

1029 Comité liefdadigheidssportdagen 0,1

781 Stichting Deventer Buurthuiswerk 0,2

1461 Gemeentebestuur Bathmen II (1938-2004) 67

934 gilden 2

806 Rector Magnificus en Senaat van het Athenaeum Illustre 0,5

1411 Bevolkingregister Gemeente Diepenveen 5,5

766 N.V. Deventer Overslag Bedrijf 0,25

1437 christelijke ULO 0,1

722 Rechterlijk Archief Deventer 25

690 Stad Deventer Middeleeuwen 15

691 Schepenen en Raad van de Stad Deventer periode Republiek 52

2015_xx Ten Hove 0,5

2016_18 0,1

2009_48 0,5

2016_32 0,2

2016_10 0,5

2016_29 0,1

2016_35 1,2

222,1
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ID archief - foto's Stuks meters

1464 Fotograaf a Heijink 4100 4,1

1573 Doopsgezinde gemeente foto's 1900 1,9

1325 Gymnastiekvereniging voorwaarts 250 1,25

1338 Architectenbureau Knuttel foto's 550 0,55

1417 aanvulling foto's TDV Thomassen en |Drijver 600 0,6

1551 Aanvulling fotopersbureau Davontur 1500 1,5

1288 J.H.Beltman albums en foto's 44 0,85

1530 Kleine aanwinsten foto's en negatieven 1150 1,15

1582 Fotocollectie Historisch Museum Deventer 2000 2

2007_A_00104 stalen ladebakken foto's gemeente Deventer 1000 1

895 SIED-Ankersmit - 4 albums 0,5

1579 Foto's Monumentenzorg 400 0,4

2016_0028 Foto's Salland Rotatie Drukkerij 600 0,6

14094 16,4

ID archief - charters Stuks

690 Middeleeuws archief 38

767 Gasthuizen (Groote en Voorster-) 176

691 Republiek 3

217

ID archief - tekeningen en plattegronden Stuks

1338 architectenbureau Knuttel 550

1438 Witteveen 222

Diversen herverpakking grote formaten 260

1032
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Bijlage VI - Kostenverdeelstaat  

 

 

 

 

 
 

  

Baten Lasten

Directe Indirecte kostenverdeling

Kostenverdeelstaat Lumpsum baten Directe baten Materiele kosten Lonen P-kosten Afschrijvingskosten Huisvesting organisatiekosten Totaal in %

Collectiebehoud en beheer 1.784.077 286.870 77.216 344.886 483.060 103.108 853.368 92.383 1.954.020 39,6%

Collectievorming 260.275 615 21.440 78.601 110.091 18.540 35.341 21.054 285.067 5,8%

Collectie is toegankelijk 649.312 5.200 132.250 172.604 241.755 40.712 77.607 46.234 711.163 14,4%

Presentaties 705.842 203.540 282.453 131.209 183.776 30.948 109.545 35.146 773.078 15,7%

Studiezaal 923.714 8.598 8.858 228.936 320.656 53.999 337.930 61.324 1.011.703 20,5%

Digitale studiezaal 181.200 0 86.212 33.467 46.875 7.894 15.048 8.965 198.460 4,0%

Educatie 4.172 12.537 4.569 0 0 0 0 0 4.569 0,1%

Totaal lasten 4.508.592 517.360 612.998 989.703 1.386.214 255.201 1.428.838 265.106 4.938.060 100,0%

Totale baten Totale lasten Saldo

Collectiebehoud en beheer 2.070.947 1.954.020 116.927

Collectievorming 260.890 285.067 -24.178

Collectie is toegankelijk 654.512 711.163 -56.651

Presentaties 909.382 773.078 136.305

Studiezaal 932.312 1.011.703 -79.391

Digitale studiezaal 181.200 198.460 -17.260

Educatie 16.709 4.569 12.140

Totaal 5.025.952 4.938.060 87.892

Financieringsfunctie 27.157

Saldo bijzondere baten/lasten 80.668

Afrondingsverschil 4

Resultaat -19.929


