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Inleiding 
 

Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van het Historisch Centrum Overijssel 2017. De jaarstukken bestaan uit 
het jaarverslag en de jaarrekening over 2017. 
 
In het jaarverslag (1) is de programmaverantwoording (1.1) opgenomen. Deze verantwoording 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 en 
risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. 
In paragraaf 1.3 wordt nader ingegaan op de rechtmatigheid. 
 
De jaarrekening (2) is het financiële gedeelte en bestaat uit de balans per 31 december 2017 (2.1) (vóór 
bestemming gerealiseerd resultaat), het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2017 (2.2), 
evenals een toelichting op de financiële overzichten (2.3). 
 
In het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening worden de begrote en gerealiseerde baten en lasten per 
programma gepresenteerd. Tevens vindt u het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. 
Tezamen vormen deze het gerealiseerde totaal van het saldo van baten en lasten vóór bestemming.  
De voorgestelde toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves leidt uiteindelijk tot het gerealiseerde 
resultaat. 
 
Tot slot treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan (2.4) en nog enkele bijlagen. 
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Managementsamenvatting 
 
Het jaar 2017 was voor het HCO een jaar van groei als organisatie, niet direct in aantallen medewerkers maar 
meer in de professionalisering en samenwerking. Nadat in de 2016 het beleidsprogramma 2017 -2020 werd 
gepresenteerd en vastgesteld, was er aandacht nodig voor de interne organisatie. Daarnaast werd in 
samenwerking met andere partijen in de stad Zwolle en in de provincie Overijssel de cultuurhistorie gretig 
opgepakt. Ook belangrijke keuzes en projecten met betrekking tot de e-Depot-ontwikkelingen vergden tijd en 
aandacht. 
 
Wil het HCO de beleidsdoelen, die in ons beleidsplan 2017 – 2020 staan, halen dan moet er gefocust gaan 
worden. Ook de groei naar een professionelere organisatie is een must. Door het MT uit te breiden met één 
MT-lid, teams te formeren met teamleiders en een staf wordt de organisatie meer operationeel, tactisch en 
strategisch ingericht. Ook de overlegstructuren met besluitvorming is als een keten ingericht. Daarnaast zijn de 
interne regels met betrekking tot de BBV geüpdatet. Al met al stappen die de eigen groei van het HCO en de 
groei in allerlei samenwerkingsverbanden op een goede basis de toekomst in kan gaan. 
 
Samenwerkingsverbanden op lokaal en provinciaal niveau hebben weer mooie publieksactiviteiten opgeleverd, 
zoals de Nieuwe Hanze in Kampen, Joan Cele, door het oog van Ter Borch, een lezingenreeks in samenwerking 
met het Erfgoedplatform Zwolle en het platform MijnStadMijnDorp is verder uitgerold. Het HCO is in 
samenwerking met de stichting IJsselacademie gestart met de uitwerking van het Provinciaal Programma  
2017 – 2020. In het najaar heeft het HCO een aanvullend verzoek ingediend om de streekcultuur en -taal in 
Twente te kunnen versterken, naar aanleiding van een motie vanuit de Provinciale Staten. Hier is de wens geuit 
om Twente speciaal aandacht te geven met een eigen duidelijk herkenbare plek in Twente. 
Ook de regierol nemen in het verhaal van Zwolle levert veel mogelijkheden. De stichting Allemaal Zwolle is de 
uitvoeringsorganisatie van het verhaal van Zwolle, die met de erfgoedpartners in Zwolle het verleden 
multimediaal presenteert. 
 
De werkzaamheden ten behoeve van het e-Depot en de voorbereidende werkzaamheden vragen meer 
aandacht en een steeds prominentere rol. Samenvoegen van de MAIS-database van Deventer en Zwolle was 
een vereiste om over te kunnen gaan naar het Nationaal Collectie Beheerssysteem (NCBS). Ook de keuze 
tussen een aparte beeldbank of geïntegreerd in één beheerssysteem is fundamenteel. Gekozen is om te 
werken vanuit één beheersysteem; door de open data eis zijn de afbeeldingen te downloaden, waardoor 
onderzoekers wel met een eigen goede viewer het beeldmateriaal kunnen bekijken. 
In 2016 is er een principe afspraak gemaakt tussen de directeur Nationaal Archief (NA) en directeur HCO om 
verdergaande samenwerking in en rond het NCBS te onderzoeken.  
 
Veel zaken die ervoor zorgen dat het fundament stevig en geborgd is om de digitale weg op te gaan, digitaal 
naar de archiefvormer en naar de onderzoekers. Waarbij hergebruik ten behoeve van digitale 
publiekspresentaties gemakkelijker gerealiseerd kan worden.  
 

  



 

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.historischcentrumoverijssel.nl     5 

 

1. Jaarverslag 
 

1.1 Programmaverantwoording 

1.1.1 Programma Bedrijfsvoering 

 
Financieel bestaat het programma Bedrijfsvoering uit: 
 
Baten 

• Lumpsum 

• Bijdragen e-Depot 

• Dienstverleningsovereenkomsten (dvo) 
 
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 éénmaal bijeen 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 
voornamelijk bij de preventiemedewerker en de facilitaire dienst. De uitwerking van de RI&E heeft in 2017 
volop aandacht gekregen. 
Aandachtspunten vanuit de RI&E waren: 

- Aanscherpen huisregels 
Er is een start gemaakt met het personeelshandboek. Hierin worden veel van dit soort regels 
opgenomen. Door ziekte is dit in de vertraging. Voorjaar 2018 wordt dit opgepakt en moet het zomer 
2018 als integraal geheel op het intranet staan. 

- Facilitaire punten 
Vastzetten van kasten, ophangen van bordjes, snijmachines vervangen en beveiligd.  

- Werken met en opslag van gevaarlijke stoffen 
Binnen HCO wordt niet meer gewerkt met gevaarlijke stoffen.  

- Balies 
De nieuwe studiezaalbalie wordt met flexibele werkbladen uitgevoerd (levering januari 2018).   

- Veilig tillen, duwen en trekken. 
In december zijn er twee bijeenkomsten geweest (één in Deventer en één in Zwolle) waar voorlichting 
werd gegeven aan alle medewerkers met betrekking tot tillen, duwen en trekken. Tijdens deze  
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workshop zijn er een aantal actuele zaken besproken en adviezen gegeven. Een aantal adviezen 
worden nu in uitvoering genomen.  

 

• BHV 
Ook in 2017 hebben de BHV’ers hun bijscholing gehad. Het Hoofd BHV is naar de kaderopleiding geweesten er 
is een ontruimingsoefening uitgevoerd. 
 

• Preventie 
Zit/sta-bureaus 
Gedurende het laatste kwartaal zijn voor de medewerkers in Deventer de vaste bureaus vervangen door 
nieuwe zit/sta-bureaus. Hierdoor zijn ca. 95% van de werkplekken voor de HCO-medewerkers flexibel, wat 
inhoudt dat medewerkers op eenvoudige wijze kunnen kiezen voor zittend of staand werken. Een druk op de 
knop is voldoende om van werkhouding te wisselen. 
 

• Cursus omgaan met emotioneel en agressief gedrag 
De medewerkers van team Dienstverlening hebben in de november en december, 2x een dagdeel, de cursus 
omgaan met emotioneel en agressief gedrag gevolgd. Met als doel het tijdig herkennen en het kunnen omgaan 
hiermee. 
 
2. Ziekteverzuim 

 

 
 

 
Het ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 
4,20% (2016: 4,00%). Er is dus sprake van een lichte 
stijging ten opzichte van vorig jaar. De 
meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal 
meldingen per medewerker) is eveneens gestegen, 
namelijk van 1,09 naar 1,40. Het HCO heeft hiermee 
een verzuim dat in lijn is met de landelijke tendens.  
De stijging wordt veroorzaakt door de toename van 
het aantal langdurig zieke medewerkers. De hogere 
verzuimfrequentie is het gevolg van griepgolven.  
Er is bij de langdurig zieken geen sprake van 
arbeidsgerelateerd verzuim.  
 
 
Elk jaar komt het SMT (Sociaal Medisch Team) drie tot vier keer bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. 
Vanuit het SMT komt duidelijk naar voren dat de cijfers niet beïnvloedbaar zijn. 
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3. Output tijdschrijven 
 
Voor de inzichtelijkheid ten behoeve van de deelnemende partijen in de gemeenschappelijke regeling HCO 
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. De indirecte uren blijven ten laste komen van programma 
Bedrijfsvoering. 
 
Hieronder staat een grafiek die de verdeling van de loonkosten over 2017 weergeeft. Procentueel bedraagt de 
verhouding directe/indirecte loonkosten 61/39% (2016: 54/46%). Het percentage indirecte loonkosten is 
grotendeels verminderd door betere sturing op de wijze van tijdschrijven. 

 

 
 

 
 
4. Wat heeft het gekost? 

 
Programma Bedrijfsvoering  
 

 
 
In de baten is tevens een extra baat van het Rijk verwerkt vanwege de berekende prijsbijstelling ter grootte van  
€ 30.592. Dit bedrag was in de begroting nog niet meegenomen, maar werd in december 2017 definitief 
bevestigd.  
 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

Baten 5.351.903          5.342.157 4.508.592

Lasten 3.467.472          3.404.371 3.335.359

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.884.431          1.937.786 1.173.233

Toevoeging/onttrekking aan reserves -                           -                           

Gerealiseerd resultaat 1.884.431          1.937.786 1.173.233
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De bijdrage van het Rijk bestaat uit meerdere componenten, namelijk lumpsum en geoormerkte bedragen. 
 

 
 
Het resultaat 2017 voor het programma Bedrijfsvoering is positief en bedraagt € 1.884.431.  
Positief, omdat nagenoeg alle baten worden meegerekend in programma Bedrijfsvoering, maar alle directe 
uren, totaal € 1.176.076 (61%), doorbelast worden naar het programma Producten en Diensten.  
 
Het programma Bedrijfsvoering bestaat nu uit huisvestings-, organisatie- en afschrijvingskosten, alsmede 
indirecte loon- en materiële kosten, ten behoeve van de producten en diensten van het HCO. Deze kosten 
worden niet doorbelast, maar middels een kostenverdeelstaat wordt ook dit deel aan de producten en 
diensten toebedeeld.  
 
De kostenverdeelstaat 2017 is als bijlage toegevoegd (bijlage VI).  
  
5. 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. 
  

Bruto bijdrage Rijk 1.889.159 

Behoudsplan  -/- 49.000       

DTR gelden  -/- 141.366     

Netto lumpsum Rijk 1.698.793 
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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 doelstellingen in het Beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan kent samengevat de 
volgende doelstellingen: 
 

 
 
  

A Fysieke collectie

A1 De nog aanwezige achterstanden in het beheer en ontsluiting van de onder de wettelijke taak vallende fysieke 

archieven van het Historisch Centrum Overijssel (ca. 2% van archieven) worden weggewerkt;

A4 In 2017 wordt er beleid ontwikkeld voor het op afstand zetten van weinig geraadpleegde rijksarchieven en 

–bestanden. In het verlengde daarvan wordt er een ruimteclaim opgesteld voor het rijksdepot Emmen.

B Digitalisering

B1 In de periode 2017-2020 worden eerst alle deelnemers aan de gemeenschappelijk regeling van het Historisch 

Centrum Overijssel op het e-Depot aangesloten. In eerste instantie zal dit gaan om over te brengen permanent te 

bewaren archieven. Met overige overheidsorganisaties uit Overijssel kunnen (op aanvraag en op basis van 

kostendekkendheid) afspraken over aansluiting op het e-Depot gemaakt worden;

B4 Samen met landelijke partners inventariseert het HCO begin 2017 opties om dienstverlening aan te bieden voor 

(bij het HCO) uitgeplaatst archief. Naast het beheren van niet-overgebracht archief kunnen dit ook diensten zijn 

rond het bewerken ervan. Hiermee verschuift de rol naar voren in de informatiebeheer keten met decentrale 

overheden.

C Kenniscentrum

C2 Het HCO zorgt ervoor dat op de door de provincie Overijssel in de cultuurnota 2017-2020 specifiek genoemde 

historische onderwerpen (de Hanze, de Moderne Devotie, de Koloniën van Weldadigheid, patriottisme en 

democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie) 

specifieke kennis binnen de organisatie aanwezig is en ingezet kan worden. Dat geldt ook voor onderwerpen die 

door deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling als (meerjarig) belangrijk worden beschouwd;

C3 Het platform MijnStadMijnDorp zal verder ontwikkeld worden. Streven is dat in 2020 in ieder geval 50% van de 

historische verenigingen in Overijssel daarbij betrokken zal zijn;

C4 In de komende beleidsperiode zal er gerichte aandacht blijven voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in Overijssel. Binnen de provincie zal een netwerk opgebouwd worden van betrokkenen bij dit onderwerp. 

Daarvoor zal onder meer samenwerking gezocht worden met het Memory Museum in Nijverdal en de Stichting 

Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

B3 In de periode 2017-2020 moet de kwaliteit van de vindbaarheid en (her)bruikbaarheid van onze collecties op 

excellent niveau gebracht worden;

C1 In overleg met deelnemers aan de regeling van het Historisch Centrum Overijssel, de provincie Overijssel, de 

IJsselacademie, de VORG, de TwentseWelle en andere betrokkenen in de provincie beschrijft het HCO zijn rol en 

positie m.b.t. de cultuurhistorie (met inbegrip van de streektaal) van Overijssel voor de komende tien jaar. 

Hiervoor wordt in 2017 onder meer een gericht cliëntonderzoek gehouden;

B2 In de periode tot en met 2020 zal het Historisch Centrum Overijssel zich aansluiten op een nieuw landelijk 

collectiebeheersysteem, dat volledig geïntegreerd beheer van alle toegangen en de gedigitaliseerde en digitaal 

gevormde collecties mogelijk maakt;

A2 In 2020 is 90% van de totale collectie (archieven wettelijke taak en particuliere archieven) van het Historisch 

Centrum Overijssel digitaal ontsloten;

A3 Het Historisch Centrum Overijssel ontwikkelt in 2017 een duidelijk acquisitieprofiel waarop het verwerven van 

particuliere archieven kan worden bepaald;
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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 artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen; 
b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, 

eerst en derde lid, van de Archiefwet 1995; 
c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 

1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan; 
d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges over de taken en bevoegdheden, 

die door de minister of de colleges worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste 
en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en 

e. het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de 
behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2. 

 
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. 
 
Wat hebben we gedaan? 
Hierna volgt per team een inhoudelijke toelichting ten aanzien van de doelstellingen, het resultaat, de overige 
activiteiten en kengetallen van het betreffende team. Een toelichting op het resultaat van de betreffende 
teams is terug te vinden in paragraaf 2.3.3. 
 
Het HCO kent met ingang van 2017 de volgende teams:  

• Innovatie en Kwaliteit (als projectteam binnen Toegankelijkheid en Beheer) 

• Toegankelijkheid en Beheer  

• Dienstverlening 

• Collecties 

• Kennis en Advies 

• Presentatie 
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1.1.1.1 INNOVATIE EN KWALITEIT  

 
De belangrijkste taak voor team Innovatie en Kwaliteit was de aansluiting van het HCO op het landelijke 
collectiebeheersysteem van het Nationaal Archief (MAIS-Flexis). Deze taak is tot uitvoering gebracht in nauwe 
samenwerking met de collega’s van het Nationaal Archief.  
 
Allereerst is er een architectuurplaat gemaakt en zijn alle technische randvoorwaarden in beeld gebracht. Het 
doel hiervan was om ervoor te zorgen dat na de overgang op het landelijke collectiebeheersysteem er geen 
functionaliteit verloren gaat, maar dat het HCO met minimaal dezelfde functionaliteit verder kan. Om deze 
hoofddoelstelling te realiseren is er door de diverse teamleden analyse gedaan in zowel de systemen van 
Deventer als Zwolle. In het derde kwartaal is besloten om de databestanden van Deventer en Zwolle te 
“mergen” zodat het HCO als één database overgaat naar het landelijke collectiebeheersysteem. Gebleken is dat 
deze “merge” en de daadwerkelijke aansluiting meer tijd vragen, vandaar dat de daadwerkelijke afronding in 
2018 zal plaatsvinden. Dit betekent ook dat de kosten, hoewel voor 2017 gebudgetteerd, in 2018 zullen 
worden gemaakt.  
 
Het team had in 2017 een kleine bezetting en werd al vrij snel nog kleiner vanwege langdurige ziekte van een 
medewerker. Een pensionering in november en de aanstaande pensionering van een medewerker in 2018 
hebben ervoor gezorgd dat het MT heeft besloten dit team per 1 november 2017 op te heffen, en de 
betreffende personeelsleden onder te brengen bij andere teams van het HCO. 
In de jaarrekening zijn daarom, en vanwege de overlappende werkzaamheden, de baten en lasten van dit team 
meegenomen in het team Toegankelijkheid en Beheer. 
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1.1.1.2 TOEGANKELIJKHEID EN BEHEER 

 
Doelstelling 
Team Toegankelijkheid en Beheer heeft een wettelijke taak, namelijk het in goede, geordende en toegankelijke 
staat brengen en houden van archiefbescheiden (artikel 3 Archiefwet 1995). De hoofdtaken laten zich ook wel 
omschrijven als: 
  

• Ontsluiting (het toekennen van administratieve, logistieke en archivistische metadata) om het 
materiaal vindbaar te maken en daarmee het publieksbereik te vergroten. 

• Beheer en behoud (conservering en restauratie) om materieel verval zoveel mogelijk te voorkomen. 
  
Om de vindbaarheid en daarmee het gebruik van archiefmateriaal te verhogen, worden toegangen 
(inventarissen) en nadere toegangen (indexen) naar www.archieven.nl gebracht vanuit het 
archiefbeheersysteem MAIS-Flexis. De portal www.archieven.nl is de ‘onderliggende datalaag’ voor de HCO-
websites www.historischcentrumoverijssel.nl en www.stadsarchiefdeventer.nl en toeleverancier voor 
internationale erfgoedportals als www.archivesportaleurope.net (APE). Op basis van harvest protocollen (OAI-
PMH) kunnen we de archivistische beschrijvingen (eventueel met scans) ook naar MijnStadMijnDorp brengen, 
een ander platform van het HCO. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere initiatieven, zoals Europeana. 
 
Team Toegankelijkheid en Beheer is verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelstellingen uit 
het beleidsplan: 
 

 
 
Wat is bereikt 
Team Toegankelijkheid en Beheer heeft in 2017 een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het 
HCO. Maandelijks hebben we enkele nieuw ontsloten toegangen gepubliceerd, in 2017 zijn verschillende 
nadere toegangen per inventarisnummer (NTNI’s) naar internet gebracht (om de doorzoekbaarheid van reeds 
gedigitaliseerde bestanddelen te verbeteren) en er zijn weer duizenden geïndexeerde scans van de Burgerlijke 
Stand Overijssel (toegangsnummer 0123) naar www.archieven.nl gebracht. De meeste doelstellingen zijn 
behaald! Alleen de ontsluiting van waterschap De Schipbeek is doorgeschoven naar 2018. Deze aanvulling 
(binnengekomen in 2016) van 20 meter is intern toegankelijk gemaakt, maar de beschrijvingen moeten nog 
worden geïntegreerd in bestaande toegangen (ID 0862 en 1517) en daarna extern gepubliceerd.  
 
Daarnaast heeft het team een bijdrage geleverd aan de samenvoeging van de databases van MAIS ASP Zwolle 
en Deventer voorafgaand aan de migratie naar het Nationaal Archief, zoals beschreven onder team Innovatie 
en Kwaliteit. De genoemde ‘merge’ is een complexe operatie, die veel voorbereidingstijd heeft gevraagd van 
verschillende teamleden. Zeker omdat MAIS-Flexis geen testomgeving heeft en mutaties dus rechtstreeks in de 
productieomgeving worden doorgevoerd. Wat aanvankelijk een ‘twee-traps-raket’ was (eerst de MAIS-
omgevingen van het HCO Stadsarchief en het HCO Zwolle ‘mergen’ om vervolgens met één dataschema te 
migreren naar het NCBS van het Nationaal Archief) is eind 2017 een ‘drie-traps-raket’ geworden, omdat is 
besloten dat ook de beeldcollecties van het HCO Zwolle voortaan in MAIS-Flexis zullen worden beheerd. Ook 
dit is een complexe operatie, omdat we niet alleen de beschrijvende metadata moeten migreren maar ook alle 
archivistische context willen veiligstellen. Verschillende leden van team Toegankelijkheid en Beheer hebben 
een adviserende rol gespeeld in dit traject en de organisatie om een aantal ‘valkuilen’ heen geleid. 
 
In 2017 is de scanverwerking bij het HCO Stadsarchief Deventer tijdelijk stil gevallen door het vertrek van de 
functioneel applicatiebeheerder MAIS ( Interne discussie Moet HCO een applicatiebeheerder aannemen nu wij  

A1 De nog aanwezige achterstanden in het beheer en ontsluiting van de onder de wettelijke taak vallende fysieke 

archieven van het Historisch Centrum Overijssel (ca. 2% van archieven) worden weggewerkt;

A2 In 2020 is 90% van de totale collectie (archieven wettelijke taak en particuliere archieven) van het Historisch 

Centrum Overijssel digitaal ontsloten;

B3 In de periode 2017-2020 moet de kwaliteit van de vindbaarheid en (her)bruikbaarheid van onze collecties op 

excellent niveau gebracht worden;

http://www.stadsarchiefdeventer.nl/
http://www.archivesportaleurope.net/
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overgaan naar het Nationaal Collectie beheerssysteem. En kan de het verwerken met de scan niet sneller en 
geautomatiseerd). Met Nationaal Archief zijn we in gesprek om hier een gezamenlijke oplossing in te vinden, 
wat voor beide partijen voordelen heeft. De output van de scanstraat wordt niet zichtbaar op internet. De 
achterstand is in Q4 van 2017 opgelopen tot zo’n 200 GB. We gaan die achterstand wegwerken, maar kunnen 
daar alleen collectiebeheerders met applicatiebeheerrechten in MAIS voor inzetten. Eind 2017 zijn voor het 
eerst in 6 maanden tijd weer geactualiseerde scantoegangen naar internet gebracht, maar qua tempo zijn we 
teruggevallen. Het HCO Zwolle heeft in 2017 de eerste en tweede tranche van het DTR-project gepubliceerd. 
Het Nationaal Archief heeft de notariële akten Overijssel (toegangsnummer 0122) voor ons gedigitaliseerd. Het 
exacte aantal scans kunnen we niet meten, maar het gaat om vele tienduizenden scans die op grond van ons 
Open Access-beleid ongelimiteerd en kosteloos te downloaden zijn in hoge resolutie. Dit is een veel 
geraadpleegde bron.  
 
In 2017 is de werkvoorraad aan te inventariseren archieven van het HCO Zwolle inzichtelijk gemaakt. De 
achterstand bedraagt zo’n 1.250 meter. Hiervan is 300 meter overheidsarchief. Bij het HCO Stadsarchief 
Deventer ligt nog 940 meter te wachten op inventarisatie, waarvan ongeveer 600 meter overheidsarchief. Het 
totaal aantal meters van Deventer en Zwolle tezamen bedraagt 27.500. 
 
Kengetallen 
 

 
 
De afname van het aantal gegevens t.b.v. WieWasWie is veroorzaakt door het stoppen van een aantal 
vrijwilligers. Er zijn geen nieuwe vrijwilligers voor het BS-project aangetrokken, omdat het HCO de voorkeur 
geeft aan inzet van projecten zoals invoer via Vele Handen. De productie van die invoerprojecten ‘op afstand’ 
ligt vele malen hoger en de coördinatie verloopt stukken makkelijker en sneller.  
Overigens is het aantal van 2014 wat vertekend: toen zijn er in korte tijd heel veel gegevens geïmporteerd die 
al enige tijd beschikbaar waren. Dit had te maken met een overgang van systemen. 
 
Beheer 
 
Zwolle 
 
Depot 1 in Zwolle is afgelopen jaar van verrijdbare 
stellingen voorzien, waardoor één strekkende kilometer 
extra depotcapaciteit is gerealiseerd. Hiervoor is een 
aparte financiële bijdrage van het Rijk ontvangen.  
Deze verruiming van capaciteit was zeer gewenst, want 
we naderden de grenzen van de depotcapaciteit. 
 
Belangrijkste werkzaamheden: 

• Er zijn er in het kader van het Metamorfoze 
project 131 banden ‘Overijsselsche dagbladen’ 
van 1919 tot 1960 opgehaald om 
gedigitaliseerd te worden. In juli 2018 komt dit 
weer (gedigitaliseerd) terug.  

2015 2014

Toegankelijkheid: Deventer Zwolle Deventer Zwolle Zwolle Zwolle

Aantal toegangen produceren 23 52 21 76 32 21

Aantal meters toegankelijk maken 33,25 376,37 90 313 162 66

  Burgerlijke stand t.b.v. WieWasWie N.v.t. 50.601 N.v.t. 72.432 100.167 225.081

  Aantal akten WieWasWie 1.486.770 1.314.249

  Aantal documenten/foto's/etc. digitaliseren 4.703 11.680 (niet bekend) 13.818 (niet bekend) 5.464

Totaal aantal scans 692.624 726.753 (niet bekend) 416.765 290.258 222.067

1.545.8421.583.827

20162017

Realisatie 2017

Baten

Bijdrage Rijk Deltaplan 49.000    

Extra bijdrage Rijk verruiming depot 1 83.439    

132.439  

Lasten

Materiaalkosten 25.065    

Netheid depot en klimaatbeheersing 3.284       

Klimaatbeheersing 40.183    

Personeelskosten 36.551    

Verhuiskosten depot 1 28.269    

Kosten verruiming depot 1 83.384    

216.736  
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• Twee grote archiefblokken (van in totaal 357 m) zijn verhuisd naar Deventer om ruimte te creëren 
voor de depots in Zwolle. 

• De zogenaamde Twentse krantenleggers (ruim 1.700 stuks) staan voor een groot deel geregistreerd in 
de vindplaatsregistratie van MAIS-Flexis, en is er een begin gemaakt met de etikettering hiervan. 

• In totaal is er 317 m archief verpakt, omgepakt en geëtiketteerd. 

• De 80.000 hulpkaarten van het kadaster zijn omgenummerd, geëtiketteerd  en ruim 750 dozen zijn 
verplaatst van depot 6 naar depot 1. Het invoeren van de inventarisnummers in MAIS-Flexis volgt. 

 
Deventer 
 
In Deventer worden de collecties van Stadsarchief Deventer en de Athenaeumbibliotheek bewaard in twee 
gebouwen met elk vijf magazijnen. De belangrijkste werkzaamheden met betrekking tot behoud waren: 

• Er zijn 37 archieven (197 meter) schoongemaakt, verpakt en geëtiketteerd.  

• 260 charters zijn gevlakt en schoongemaakt, waaronder alle charters uit archief Burgerweeshuis 
(toegang 0768).  

• Het beschimmelde Brinkgreven fotoarchief is behandeld.  

• Circa 1.000 tekeningen van architect Knuttel zijn schoongemaakt, gevlakt, waar nodig gerestaureerd 
en opnieuw verpakt. Tevens is een begin gemaakt met instructieve filmpjes betreffende praktische 
behoudwerkzaamheden.  

• Er zijn 54 archieven (waaronder enkele zeer omvangrijke) en 15.000 foto’s schoongemaakt en 
opnieuw verpakt. 

• Enkele bijzondere boeken van de Athenaeumbibliotheek zijn gerestaureerd en tevens integraal 
gedigitaliseerd.  

• In Nijverdal (VADA) staan nog enkele krantencollecties die op termijn terug kunnen naar Deventer of 
Zwolle. Dit zal in januari 2018 worden afgerond. 

 
In bijlage V is een overzicht opgenomen van alle verpakte archieven. 
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1.1.1.3 DIENSTVERLENING 

 
Doelstelling  
Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de digitale en fysieke dienstverlening en voor de directe 
klantcontacten. Deze dienstverlening betekent het fysiek of digitaal beschikbaar stellen en faciliteren aan 
meerdere klantgroepen van bronnen en metadata. 
 

• Voor 2017 was een belangrijk doel van het team het inwerken van enkele nieuwe 
studiezaalmedewerk(st)ers en het verder gelijktrekken van de dienstverlening, zowel fysiek als 
digitaal, in de vestigingen Zwolle en Deventer.  

• In de loop van het jaar werden enkele taken van het team Facilitair overgeheveld naar het team 
Dienstverlening, zoals het halen van stukken voor bezoekers op de studiezaal en het openen en sluiten 
van het gebouw. In ruil daarvoor is de formatieruimte van het team uitgebreid. 

• Daarnaast was een belangrijk doel voor 2017 de verhuizing van de studiezaal in Zwolle van de eerste 
verdieping naar de begane grond. 

 
Wat is bereikt 
Zoals gezegd heeft de kennisbevordering van de nieuwe studiezaalmedewerkers in het afgelopen jaar centraal 
gestaan, met onder meer als resultaat dat het team Dienstverlening in de loop van het jaar vrijwel alle 
studiezaaldiensten in Deventer is gaan draaien. Daarmee worden de medewerkers van de teams 
Toegankelijkheid en Beheer en Collecties in Deventer ontlast en kunnen zij zich meer concentreren op hun 
primaire taken. 
De uitbreiding van het takenpakket vormde weliswaar een extra belasting in het traject van opleiding van de 
nieuwe medewerkers, maar toch mag geconstateerd worden dat de medewerksters van de receptiebalie 
steeds meer en beter ingezet kunnen worden voor de overige taken van het team en dat de nieuwe 
studiezaalmedewerkers steeds zelfstandiger hun werkzaamheden kunnen verrichten.  
 
Uit de nulmetingen die zowel in Zwolle als in Deventer zijn verricht kwamen een aantal punten van verschil in 
de dienstverlening naar voren. Op basis daarvan zijn verschillende zaken aangepast, zoals de 
bezoekersreglementen van beide vestigingen, de procedures voor de afhandeling van aanvragen om 
bouwvergunningen, de registratie van de inlichtingenverzoeken en de onderzoekspagina’s op de websites. 
Verder is er op basis van de nulmetingen een lijst met actiepunten vastgesteld die, in samenwerking met de 
andere teams, worden aangepakt. 
 
In Deventer zijn de papieren inventarissen begin januari verwijderd van de studiezaal, in Zwolle is dit gebeurd 
bij de verhuizing van de studiezaal naar de begane grond die in december heeft plaatsgevonden.  
 
Verder is er in overleg met het team Presentatie gewerkt aan de voorbereiding van een cliëntenonderzoek 
(beleidsdoelstelling C1).  Dit heeft in 2017 nog niet tot concrete resultaten geleid, maar naar verwachting zal dit 
in de loop van 2018 verder opgepakt worden. Het HCO heeft wel meegedaan aan de tweejaarlijkse landelijke 
Kwaliteitsmonitor Archieven. Dit is een mooie graadmeter voor de beoordeling van de fysieke en digitale 
dienstverlening door het publiek. De resultaten van dit onderzoek zullen in februari 2018 beschikbaar komen. 
 
In het kader van de uitbreiding van de dienstverlening was het ook de bedoeling om workshops voor het 
publiek te organiseren over veelgevraagde onderwerpen. In 2017 is er drie keer een workshop Kadaster 
gehouden, maar workshops over andere veelgevraagde onderwerpen zijn vanwege tijdgebrek nog niet 
ontwikkeld. Dit staat voor 2018 opnieuw op het programma. De workshops Kadaster voorzien duidelijk in een 
behoefte, ze zijn door 29 personen bezocht, waarvan er 6 nog vervolgafspraken hebben gemaakt voor meer 
onderzoek. 
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Kengetallen 

 
 
Het verschil in aantallen tussen Zwolle en Deventer heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het verschil 
in omvang tussen de collecties van beide vestigingen. Naarmate er meer collecties bewaard worden, zal er ook 
meer vraag naar zijn. 
Voor Deventer zijn er op dit moment nog geen betrouwbare cijfers te leveren over de bezoekersaantallen, 
omdat deze gegevens nog niet bijgehouden worden in een geautomatiseerd management informatiesysteem. 
Het is de bedoeling dat dit in de loop van 2018 wordt ingevoerd. 

 
Relatie aantal bezoeken en opgevraagde stukken voor locatie Zwolle: 
 

 
 
Het afnemende aantal bezoeken kan verklaard worden doordat er steeds meer informatie via internet 
beschikbaar komt. Voor de meeste te raadplegen stukken is het vaak niet meer nodig om naar de studiezaal te 
komen. 
De bredere beschikbaarheid van de gegevens leidt er echter ook toe dat er meer vragen worden gesteld. Deels 
zijn dit vragen die voorheen op de studiezaal werden gesteld, deels betreffen het ook vragen van een nieuw 
publiek dat (nog) geen ervaring heeft met archiefonderzoek en moeite heeft met de interpretatie van het 
gevonden materiaal. 
Het aantal aangevraagde stukken vertoont voor het eerst sinds enkele jaren een licht dalende lijn. Ook dit heeft 
te maken met de trend dat steeds meer stukken digitaal beschikbaar komen.  

2017 2016

Zwolle Deventer Totaal Zwolle Deventer Totaal

Via mail en telefoon ontvangen:

informatieverzoeken 2.975 1.132 4.107 2.010 803 2.813

Studiezaal:

aantal aangevraagde stukken 10.977 2.709 13.686 11.496 1.999 13.495

aantal individuele bezoekers (cum) 782 n.v.t. 782

aantal bezoeken 2.011 n.v.t. 2.011 3.192 555 3.747

aantal verzoeken om informatie uit niet-openbare 

archieven (via Contacthco of aanvraagformulier): 112 n.v.t. 112

Raadplegingen HCO pagina's op archieven.nl:

aantal paginaweergaven 3.432.323 1.367.159 4.799.482 4.336.350 1.584.169 5.920.519

aantal zoekacties 399.774 188.251 588.025 323.946 175.203 499.149

bekeken zoekingangen 1.024.530 419.523 1.444.053 852.037 388.447 1.240.484
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Toch is er ook duidelijk een trend 
waarneembaar dat de bezoekers die 
komen, veel archiefstukken tegelijk 
opvragen. Zij doen dit over het 
algemeen met het doel om deze zelf te 
digitaliseren om ze vervolgens thuis 
verder te bestuderen. 
De grafiek toont de cijfers van locatie 
Zwolle, omdat exacte 
bezoekersaantallen van Deventer niet 
bekend zijn. Aangezien de trend 
overeenkomt met het landelijke beeld, 
zal het beeld inclusief Deventer niet of 
nauwelijks afwijken. 

 
Hergebruik 
 
Ten gevolge van de Wet Hergebruik Overheidsarchieven levert het HCO op verzoek (gratis) complete 
databestanden aan derden. De website www.openarch.nl toont ons op haar beurt de statistieken van de 
raadplegingen van onze bestanden via deze site.  
 

 
 

 

Top tien aangevraagde stukken: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

hoogst scorend RHC Plek HCO

Aantal akten van HCO toegankelijk 1.608.025

Met daarop aantal persoonsvermeldingen: 5.863.770 17.649.780 11 van 66

Getoonde aktes met scan 136.866

zonder scan 434.139

Gedownsloade scans 953

Gevolgde links naar bron 9.569

Top 10 aangevraagde stukken:

Nr. Zwolle: Aantal

0145 Kadaster 1.039

0025 Provinciaal Bestuur van Overijssel 511

0635 Zwolle, bouwvergunningen 1951-1979 496

BIBLIOTHEEK Bibliotheekcollectie 486

0700 Stadsbestuur Zwolle 415

0122 Notarissen in Overijssel 367

0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen 

volgende colleges

345

0239 Familie Van Ittersum 323

0702.1 Zwolle, bouwvergunningen (B-vergunningen) 315

1376.1 De Stentor Zwolse Courant 278

Nr. Deventer Aantal

1405, 1406 Bouwdossiers Deventer 495

0759 Politie gemeente Deventer 245

1096 Familie Besier 105

1458 Gemeentebestuur van Diepenveen II (1921-1998) 96

1355 Kadaster Deventer 95

864 Notarissen te Deventer (1811-1925) 91

1441 Gemeentebestuur van Deventer III (1951-1993) 85

757 Gemeentebestuur van Deventer III (1951-1993) 76

698 Notarissen te Deventer (1811-1925) 75

1461 Gemeentebestuur Bathmen II (1938-2004) 66

http://www.openarch.nl/
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Kosten en opbrengsten van bestellingen 
 
Uit de hierna volgende grafieken 
blijkt dat het aantal bestellingen via 
de mail en de post daalt, net als de 
opbrengsten van de geleverde 
kopieën. Ook hier is een duidelijk 
verband waarneembaar met de 
toenemende beschikbaarheid van 
gedigitaliseerde bescheiden. 
Kwamen er enige jaren geleden nog 
volop verzoeken binnen voor 
kopieën van huwelijksbijlagen en 
akten van de Burgerlijke Stand, 
tegenwoordig zijn vrijwel alle 
stukken online te vinden. 
De inwerkingtreding van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie in juli 2015 is hierop zeker ook van invloed 
geweest. Scans die reeds beschikbaar zijn worden sindsdien immers gratis ter beschikking gesteld. Alleen voor 
kopieën die op verzoek worden gemaakt, worden nog marginale kosten berekend. 
 

 
 

Nr. Deventer Aantal

1405, 1406 Bouwdossiers Deventer 523

0759 Politie gemeente Deventer 260

1096 Familie Besier 106

1458 Gemeentebestuur van Diepenveen II (1921-1998) 100

1355 Kadaster Deventer 96

1382 Gemeentebestuur van Deventer II (1930-1950) 92

864 Notarissen te Deventer (1811-1925) 87

1441 Gemeentebestuur van Deventer III (1951-1993) 78

757 Luchtbeschermingsdienst Deventer 75

1461 Gemeentebestuur Bathmen II (1938-2004) 69
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1.1.1.4 COLLECTIES 

 
Doelstelling  
Team Collecties is verantwoordelijk voor het volledig beheer van beeld- en bibliotheekcollecties binnen het 
HCO. Het beheer omvat een diversiteit aan werkzaamheden, van acquisitie tot en met beschikbaarstelling.  
 
In het teamplan voor 2017 zijn een aantal doelstellingen benoemd die hieronder zullen worden besproken. 
 
Wat is bereikt 
Bijzondere stilstaand beeld acquisities waren het digitale archief van de Zwolse fotograaf Harry ten Klooster en 
het analoge archief van de eveneens Zwolse fotograaf Pieter Gerritse. Daarnaast zijn enkele grote fotocollecties 
verworven: van de Politie IJsselland (circa 20.000 stuks) en het redactiearchief van de Twentsche Courant / 
Tubantia (circa 500.000 stuks). 
Naast stilstaand beeld zijn er enkele grotere filmcollecties aan het HCO overgedragen: van de Historische Kring 
Wierden, de Vredestein collectie, van Wijktelevisie Colmschate (gelieerd aan het reeds aanwezige archief van 
de Kabel Omroep Deventer (KOD)) en videomateriaal van de afdeling Mediakunst van de AKI te Enschede. 
 
Door een groep aan het team verbonden vrijwilligers is het hele jaar door gewerkt aan het ontsluiten, 
digitaliseren en beschikbaar stellen van de collectie. Bijzonder in dit kader is het project KOD, waar 
medewerkers van het eerste uur het door hen zelf in de jaren ’70 vervaardigde materiaal hebben beschreven. 
 
Onderstaande doelstellingen komen uit het teamplan 2017: 

• Opstellen plan van aanpak per deelcollectie, inclusief aanpassen vigerend  Werkformulier (audio-) 
visuele afdeling zodat dit toepasbaar wordt voor alle deelcollecties (oplevering juni 2017); 
De deelplannen zijn opgesteld en zullen de komende beleidsperiode dienen als leidraad voor de 
werkzaamheden binnen het team. 
Het Werkformulier (audio-) visuele afdeling is aangepast naar een eenvoudiger maar daardoor breder 
toepasbaar document. 

• Nummeren, registreren en (her)verpakken (uitgaande van formaatberging) van ‘zwervende’ collectie-
onderdelen, en voor zover te achterhalen herleiden tot beschikbare aanwinstadministratie. Op basis 
van deze nummering kan de verwerking in de jaren 2018-2020 worden gekwantificeerd (oplevering 
december 2017); 
In 2017 is hier wel veel tijd aan besteed maar de werkzaamheden moeten in 2018 worden voortgezet. 
De oplevering in december 2017 bleek veel te optimistisch. Enerzijds doordat de collectie veel 
omvangrijker en complexer is dan in eerste instantie verwacht, anderzijds omdat er binnen het team 
minder uren beschikbaar waren dan begin 2017 begroot. 

• Specifiek benoemde projecten opstarten, voortzetten dan wel afronden: 
- Bewerking fotocollectie Dolf Henneke t.b.v. tentoonstelling; 

De bewerking van de collectie t.b.v. de tentoonstelling en een boek is afgerond, maar bleek wel 
tijdrovender dan verwacht. Hierdoor resteerde minder tijd voor het nummeren en registreren. 

- Overbrenging Fotocollectie Oversticht en maken plan van aanpak hiervoor en her-inventariseren 
WO II-collectie, in overleg met Paul Harmens als WO II-expert, en Marieke Steegmans met 
bettrekking de presentatie op www.mijnstadmijndorp.nl; 
Deze doelstellingen zijn in overleg met de betrokkenen doorgeschoven naar 2018. 

- Overbrenging videoarchief AKI Enschede (wordt geïnventariseerd aangeleverd); 
Dit is afgerond. In 2018 worden de beschrijvingen beschikbaar gemaakt. 

- Opstellen plan van aanpak voor de bewerking van de collectie Pieter Gerritse (al overgebracht); 
In overleg met het MT is de bewerking van deze collectie doorgeschoven naar 2019. Dit om te 
voorkomen dat er teveel trajecten tegelijkertijd gaan lopen en in 2018 veel tijd besteed zal 
worden aan de gevolgen van de gevolgen van de migratie naar een ander collectie beheer 
systeem. 

- Inventarisatie bibliothecaire collectie AKI Enschede (al aangeleverd maar nog niet beschreven); 

http://www.mijnstadmijndorp.nl/
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Hiermee is eind 2017een begin gemaakt en de bewerking zal in 2018 worden afgerond. 

• Plan van aanpak maken, in overleg met team Kennis & Advies voor het onderbrengen van digitale 
bestanden in e-depot; 
Met de overgang naar een ander collectie beheer systeem is hier een oplossing voor gekomen. Digitale 
bestanden worden via dit systeem automatisch doorgesluisd naar het e-depot. 

• Opstellen van beschrijvingen van, voor het team relevante, processen en procedures rondom 
collectievorming; 
Het beschrijven van collectievorming is gerelateerd aan het acquisitiebeleidsplan en daarmee nog niet 
geheel gerealiseerd.  

• Aanpassen acquisitieformulier en in gebruik laten nemen door de informatiebalie; 
Dit formulier is aangepast en zal begin 2018 in gebruik worden genomen. 

 
Kengetallen 
 

 
 

In de afgelopen jaren worden er in toenemende mate grote beeldcollecties overgedragen. Waar het in het 
verleden vaak relatief kleine aanwinsten waren, zijn nu aanwinsten van (tien-)duizenden items geen 
uitzondering meer. 
 

De afname in aanwinsten voor 
de bibliotheek heeft te maken 
met een kritischer beleid rond 
abonnementen op tijdschriften 
en een strengere selectie als 
het gaat om de aanschaf van 
nieuwe boeken. Er worden 
minder boeken aangeschaft die 
geen of slechts een beperkte 
link met de Provincie Overijssel 
hebben.  
  

Aanwinsten (totaal) 2017 2016 2015 2014

Bibliotheek Zwolle: boeken 106 122 155 150

Bibliotheek Zwolle: tijdschriften 541 466 618 550

Beeldcollecties Zwolle 545.489 23.420 11.450 3.293

Beeldcollecties Deventer 6.567 1.800
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1.1.1.5 KENNIS EN ADVIES  

 
In de provincie profileert het HCO zich als kennisinstituut op het gebied van duurzame toegankelijkheid van 
analoge en digitale overheidsinformatie. Kennis haalt zij uit de eigen organisatie en uit het landelijk netwerk 
waar het HCO als Regionaal Historisch Centrum onderdeel van uitmaakt. Decentrale overheden in de provincie 
en particulieren kunnen gebruik maken van deze kennis door middel van verschillende soorten adviesdiensten 
(waaronder archiefinspectie). Het team Kennis en Advies (K&A) herbergt ook het project(team) e-Depot. 
 
Doelstelling 
Samengevat betroffen de doelstellingen voor 2017 de volgende thema’s:  

• Uitvoeren wettelijke taak m.b.t. toezicht, inspectie en verwerving,  

• het opstellen van een nieuw acquisitiebeleidsplan en bijbehorende procedures en  

• het realiseren van operationele dienstverlening rond het e-Depot. 
 
Wat is bereikt 
Uitvoering wettelijke taak 
Er zijn diverse inspecties uitgevoerd bij overheidsorganisaties op het gebied van archief- en informatiebeheer, 
zonder noemenswaardige bijzonderheden in de uitvoering van dat proces. Hetzelfde geldt voor de adviezen die 
zijn verstrekt aan overheidsorganisaties binnen de provincie Overijssel in het kader van hun archiefwettelijke 
taken. Door het samenvoegen van inspecteur en adviseur(s) digitale informatie in hetzelfde team (K&A) lukt 
het goed om de analoge wereld te verbinden aan de digitale. 
 
Particuliere acquisitie 
Gedurende het hele jaar bieden particuliere archiefvormers hun collecties ter bewaargeving aan aan het HCO. 
Omdat niet elk archief van toegevoegde waarde is op de bestaande collectie van het HCO helpt een 
collectievormingsplan om keuzes te kunnen maken. Echter, in een digitale wereld verdwijnen archieven vele 
malen sneller en zijn archiefvormers zich niet altijd bewust van de cultureel historische waarde van de 
informatie die ze aan het vormen zijn. Om die collecties toch veilig te kunnen stellen zal het HCO een meer 
proactieve vorm van acquisitie moeten gaan toepassen op particulier archief. In 2017 is daartoe een start 
gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw collectievormingsbeleidsplan en bijbehorende processen en 
procedures. Deze aanzet zal strategische keuzes vragen van het HCO en haar partners met betrekking tot welke 
investeringen gedaan kunnen worden om een actief gevolg te geven aan haar taak van documenting society. 
 
Dienstverlening e-Depot 
In samenwerking met de partners in de gemeenschappelijke regeling (Rijksoverheid, gemeente Zwolle, 
gemeente Deventer) is hard gewerkt om de functionaliteit van het e-Depot te vergroten. Dat ging bij beide 
gemeenten voornamelijk om het realiseren van de toegang tot het e-Depot vanuit bedrijfseigen systemen. 
Ambtenaren kunnen daardoor vanuit de systemen waarmee ze getraind zijn om te werken ook de inhoud van 
het e-Depot raadplegen. In beide gevallen zijn de softwareleveranciers van de gemeenten betrokken in de 
projecten.  
Op landelijk niveau, met het Rijk en collega Regionaal Historische Centra (RHC’s) is de bredere dienstverlening 
(aan burgers) doorontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van ‘Toegang’ tot digitale archieven en de Producten 
en Diensten Catalogus (PDC). Daarbij hebben we als regionale ‘gebruiker’ van de landelijke infrastructuur niet 
alles in de hand, technische drempels in de landelijke doorontwikkeling van het e-Depot zorgen ervoor dat een 
gedeelte van de resultaatdoelstellingen rond dit onderwerp zijn doorgeschoven naar 2018. 
 
Ten behoeve van de (door)ontwikkeling van het e-Depot zijn extra bijdragen ontvangen van het Rijk en de 
gemeente Zwolle en Deventer. Hiervan worden de kosten voor het e-Depot betaald. Conform afspraak met 
genoemde partijen wordt een eventueel overschot aan baten dat niet in het lopend kalenderjaar wordt 
gebruikt, doorgeschoven naar het volgend kalenderjaar.  
In paragraaf 2.3.3 worden de cijfers over 2017 nader toegelicht.  
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1.1.1.6 PRESENTATIE 

 
Doelstelling  
Het team presentatie wil actief het publiek deelgenoot laten worden van het verleden met behulp van digitale 
platformen en publieksactiviteiten (waaronder educatieve). 
 
Hoofddoelstellingen beleidsplan 2017-2020  voor het team presentatie: 

 
 
Naast de beleidsdoelstellingen zijn er nevendoelen gesteld door het team presentatie. De totale doelstellingen 
voor het team presentatie worden onderverdeeld naar de subonderdelen HCO, Provinciaal Programma en 
Allemaal Zwolle. 
 
HCO 
PR/Communicatie 

• Allemaal Zwolle: Format ontwerpen met betrekking tot publieksactiviteiten    

• Vernieuwen en inrichten intranet ten behoeve van vrijwilligers en medewerkers  

• Lijst opstellen met historische gebeurtenissen op datum 

• Plan ontwikkelen voor een geïntegreerde website HCO-Zwolle en HCO-Deventer 
 
Provinciaal programma 
MSMD 

• Uitwerken inzet platform MSMD als medium ten behoeve van presentatie van omschreven 
eindproducten in het Provinciaal Programma 

• Doen van functionele aanpassingen vanuit beheer, ten behoeve van eindproducten Provinciaal 
Programma 

• Tweede Wereldoorlog: Blijvend aandacht vragen voor thema Tweede Wereldoorlog in de provincie en 

uitbouwen van het netwerk 

• MSMD-site: upgrade software Drupal 5 naar 7  
 

      
 
  

C2 Het HCO zorgt ervoor dat op de door de provincie Overijssel in de cultuurnota 2017-2020 specifiek genoemde 

historische onderwerpen (de Hanze, de Moderne Devotie, de Koloniën van Weldadigheid, patriottisme en 

democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie) 

specifieke kennis binnen de organisatie aanwezig is en ingezet kan worden. Dat geldt ook voor onderwerpen die 

door deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling als (meerjarig) belangrijk worden beschouwd;

C3 Het platform MijnStadMijnDorp zal verder ontwikkeld worden. Streven is dat in 2020 in ieder geval 50% van de 

historische verenigingen in Overijssel daarbij betrokken zal zijn;

C4 In de komende beleidsperiode zal er gerichte aandacht blijven voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 

in Overijssel. Binnen de provincie zal een netwerk opgebouwd worden van betrokkenen bij dit onderwerp. 

Daarvoor zal onder meer samenwerking gezocht worden met het Memory Museum in Nijverdal en de Stichting 

Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

C1 In overleg met deelnemers aan de regeling van het Historisch Centrum Overijssel, de provincie Overijssel, de 

IJsselacademie, de VORG, de TwentseWelle en andere betrokkenen in de provincie beschrijft het HCO zijn rol en 

positie m.b.t. de cultuurhistorie (met inbegrip van de streektaal) van Overijssel voor de komende tien jaar. 

Hiervoor wordt in 2017 onder meer een gericht cliëntonderzoek gehouden;
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Wat is bereikt 
HCO 
 

• Intranet 
Het traditionele intranet zal in 2018 worden vervangen door een ‘sociaal intranet’. In 2017 is dit project gestart 
en is er gekozen om over te stappen op SharePoint. Met de komst van het nieuwe intranet, zijn er ook nieuwe 
functionaliteiten toegevoegd, zoals o.a. het online beheren van documenten, het online samenwerken met 
meerdere teamleden in één document, een agenda en een prikbord. Doordat ook de vrijwilligers die werkzaam 
zijn in Kampen, Steenwijkerland en Enschede het nieuwe intranet kunnen benaderen en zo de nieuwsberichten 
kunnen lezen, worden zij actiever betrokken bij het HCO. 
 

• Lijst historische gebeurtenissen 
Eind 2016 zijn twee vrijwilligers binnen het HCO aan de slag gegaan met het project ‘Lijst Historische 
Gebeurtenissen’. Dit moet in de loop van de jaren een volledige lijst worden met alle historische 
gebeurtenissen in Overijssel. Deze lijst zal altijd in ontwikkeling blijven aangezien er elk jaar weer vele 
gebeurtenissen bijkomen. In de loop van het jaar kon de lijst al worden gebruikt voor communicatie-
doeleinden, waarvoor hij in de eerste instantie ook is bedoeld. Aan de hand van de lijst (op datum en categorie 
gesorteerd) kunnen er gebeurtenissen uit worden gehaald en interessante berichten of weetjes op social media 
pagina’s (met name Facebook) worden geplaatst. 
Er zijn op dit moment ongeveer 800 gebeurtenissen beschreven. Dit is minder dan vooraf bepaald door ziekte 
en andere werkzaamheden van de twee vrijwilligers. In 2018 blijft er vooralsnog één vrijwilliger verbonden aan 
dit project, hij zal eind 2018 een lijst met 2.300 beschreven gebeurtenissen opleveren. 
 

• Corporate website 
De corporate website wordt actief bijgehouden met nieuwsberichten, activiteiten, nieuwe collecties en 
archieftoegangen. Elke maand worden de statistieken bijgehouden en geanalyseerd om zo opvallende 
ontwikkelingen in de gaten te houden en verbeteringen door te voeren. 
De opvallendste ontwikkeling in 2017 is het percentage terugkerende bezoekers. Dit percentage is in de loop 
van het jaar langzaam hoger geworden (januari 2017 55,5% > december 2017 62,6%). Dit is een positieve 
ontwikkeling, bezoekers keren vaker terug naar onze website en zijn dan ook meer betrokken bij het HCO. 
Onze meest actieve bezoekers zijn de forumleden, zij helpen elkaar elke dag weer met vragen rond genealogie 
en historisch onderzoek.  
 
Gekeken is naar de mogelijkheden van het ineen schuiven van de websites HCO-Zwolle en HCO-Deventer. Voor 
de problematiek die daaraan ten grondslag ligt wordt een oplossing gezocht. De vooruitzichten zijn positief en 
het ziet er dan ook naar uit dat in 2018 sprake zal zijn van één HCO website. 
 

• Cliëntenonderzoek (niet gehaalde beleidsdoelstelling C1) 
Tijdens oriëntatie op dit onderzoek bleek dat het cliëntenonderzoek zoals deze in eerste instantie is bedoeld, 
anders zou moeten worden benaderd. Een betere insteek vanuit de vraagstelling zoals geformuleerd in het 
beleidsplan 2017-2020 zou een Stakeholders c.q. positioneringsonderzoek zijn.  
Om een effectieve positionering  in het culturele veld te bepalen is het belangrijk kennis op te doen 
betreffende de positie van de eigen organisatie of merk, de positie en verwachtingen van doelgroepen én de 
positie en perceptie van andere culturele instellingen. Een positioneringsonderzoek levert inzicht in te leveren 
diensten en services. In 2018 zal het cliëntenonderzoek opnieuw op de agenda komen te staan. 
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Provinciaal Programma 
 
In het kader van het Provinciaal programma vindt er nauwe afstemming plaats tussen de medewerkers van de 
stichting IJsselacademie en het team presentatie. Voor de realisatie van de verschillende eindproducten 
beschreven in het programma wordt historisch onderzoek gedaan en worden in goed overleg gewenste 
functionele aanpassingen in MSMD gerealiseerd. 
 

• Samenwerken en verbinden 
Op 16 juni  organiseerden we een netwerkdag met als thema ‘Samenwerken en verbinden’. Ruim 80 
deelnemers van vele verschillende organisaties namen deel aan diverse workshops over bijvoorbeeld 
fondsenwerving, oral history en oorlogsbronnen. Ook was er een interessante lezing van de schrijver Alexander 
Munninghoff. Naar aanleiding van deze dag zijn veel waardevolle contacten gelegd. En MSMD kon in elk geval 
één nieuwe deelnemer verwelkomen.  

 

• MSMD 
- Het streven is dat 50 procent van de historische verenigingen in 2020 MSMD-deelnemer zal zijn; dit 

zijn in totaal 40 historische verenigingen. Dit betekent jaarlijks een 5-tal verenigingen die zich als 
deelnemer aansluiten bij MSMD. In 2017 hebben zich 6 nieuwe deelnemers aangemeld. 

- Er ligt een concept deelnemerscontract klaar voor MSMD-deelnemers. Dit moet worden 
geformaliseerd waarna de contracten met de nu 36 MSMD-deelnemers met terugwerkende kracht 
kunnen worden afgesloten. 

- Opvallend: Naast het organiseren van de netwerkdag is er geen actieve acquisitie gedaan. Het 
platform MSMD ‘verkoopt’ zich inmiddels zelf.  

- Het aantal bezoeken op MSMD (incl. Onderzoek Overijssel) was 3.301.875. In 2016 kende MSMD  
2.075.182 bezoeken. Vooral ‘onderzoek Overijssel’ kent een sterke groei. Dit wordt mogelijk 
veroorzaakt doordat afgelopen jaar een aantal kranten is toegevoegd.  

- In 2017 zou een upgrade plaatsvinden van Drupal 5 naar Drupal 7. In nader overleg met de beheerder 
van MSMD zijn migratieplannen voorlopig niet noodzakelijk. 

 

• Tweede Wereldoorlog 
Aan de invulling van de in het programma genoemde doelstelling rond het thema WO-II wordt gestadig 
gewerkt. Zo is op 5 april een dag georganiseerd “Ambassadeur van de Vrijheid” in het Memory International 
War Museum in Nijverdal. Op deze dag waren er verschillende sprekers die aan leerlingen van diverse scholen 
vertelden over de tweede wereldoorlog, het verhaal op deze plek was een bijzondere beleving vertelden de 
leerlingen. Vanuit het HCO was Paul Harmens aanwezig. Hij liet filmbeelden uit de periode 1940-1945 zien, en 
ging daarna met de leerlingen in gesprek. Dit leidde tot bijzondere reacties. 
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In april werden er in Zwolle weer twee lezingen gegeven door 
Paul Harmens. Hij liet de nieuw verworven WO-II aanwinsten 
zien, en vertelde het verhaal achter de aanwinst. Twee keer 
was de zaal tot de laatste stoel bezet. 
Dit jaar zijn de eerste contacten gelegd met verschillende 
historische verenigingen om te kijken wat we samen kunnen 
organiseren richting 2020, als ons land 75 jaar geleden is 
bevrijd. 
 
Met het Memory Museum in Nijverdal en het 
informatiecentrum op de Canadese begraafplaats te Holten, 
hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden rond een 
gezamenlijk programma met een vaste opstellingen waarbij 
verschillende onderwerpen op moderne wijze gebruikmakend van multimedia op aansprekende wijze worden 
gepresenteerd. Het idee is om gefaseerd deze onderwerpen uit te werken met historische verenigingen en 
scholen, waarbij MSMD als digitaal platform zal worden ingezet.  
 

• De Nieuwe Hanze 
Van 15 t/m 18 juni vonden in Kampen de Internationale Hanzedagen plaats. In het kader van de activiteiten 
rond deze festiviteiten werd door het HCO in samenwerking met de Zwolse Historische Vereniging bij 
Waanders in de Broeren door historicus dr. Frank Inklaar een lezing gegeven over de Hanze.  
 

Het HCO heeft in opdracht van de gemeente Zwolle met 
Museum De Fundatie een zogenaamd pop-up museum 
ingericht in zorgcentrum Margaretha, Burgwal 45, Kampen. 
Dit verbond van oud-leden van de middeleeuwse Hanze is 
in 1980 opgericht op initiatief van de gemeente Zwolle 
tijdens de viering van 750 jaar Stad Zwolle. Een delegatie 
van de 187 aangesloten steden komt jaarlijks bijeen tijdens 
een meerdaags programma. De expositie zoomde vooral in 
op de nog jonge, maar tamelijk onbekende geschiedenis 
van het moderne Hanzestedenverbond. Bezoekers van de 
tentoonstelling konden op het laatste paneel schrijven 
welke associatie het woord ‘Hanze’ bij hen oproept.  

Frank Inklaar, historicus, werkte mee aan de inrichting. 
 
Tevens werd op initiatief van het HCO en de stichting IJsselacademie door historicus dr. Clemens Hogensteijn 
een lezing geven over ‘Moderne devotie, een vernieuwingsbeweging in de Hanzetijd’ in de Evangelisch 
Lutherse kerk, Burgwal 85 te Kampen. Weergave van de expositie vindt plaats op MSMD. 
 

• Drie projecten tezamen 
Jos Mooijweer hield op 18 januari voor een volle zaal bij de Historische Vereniging Zwartsluis een lezing over 
tradities, zoutgeld en veldnamen, drie projecten uit het provinciaal programma. Uit het Drents-Overijsselse 
familieweekblad Eigen Erf (jaren 1926-1950) zijn alle berichten en artikelen over tradities in Overijsel 
verzameld. In het zoutgeldproject zijn de belastingaanslagen uit 1694 van heel de provincie getranscribeerd. De 
resultaten van deze twee projecten zijn voor het publiek beschikbaar gekomen op het platform 
MijnStadMijnDorp. Beide onderzoeken zijn met hulp van vrijwilligers uitgevoerd. 
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Allemaal Zwolle 
 

• Allemaal Zwolle - huisstijl en nieuwe website 
Op 3 november 2017 is officieel de stichting ‘Allemaal Zwolle’ opgericht. Het is aan deze stichting om actief en 
op een vernieuwende manier de geschiedenis van Zwolle te vertellen. 
Bij het oprichten van een nieuwe stichting hoort ook een nieuwe huisstijl. Zo is er een logo ontworpen maar 
ook briefpapier, enveloppen, een e-mailhandtekening, visitekaartjes en nog veel meer. Deze huisstijl zal in alle 
uitingen van Allemaal Zwolle worden doorgevoerd. 

Om zichtbaar te zijn voor onze doelgroep is het belangrijk 
om ook online vindbaar te zijn. Op 15 december 2017 is de 
website www.allemaalzwolle.nl live gegaan, volledig in de 
huisstijl van Allemaal Zwolle en met alle informatie over de 
activiteiten in de stad en van de stichting zelf.  
In 2018 wordt de website geoptimaliseerd en worden er 
nog meer functionaliteiten toegevoegd.  

 
Overige publieksactiviteiten 
 
Onderstaande overige publieksactiviteiten zijn deels in samenwerking met de nieuwe stichting Allemaal Zwolle 
georganiseerd.  
 

• Joan Cele 
Dit jaar was het 600 jaar geleden dat Joan Cele overleed. 
Cele was een belangrijk man voor Zwolle: Hij was een 
sleutelfiguur in de beweging van de Moderne Devotie en 
heeft veel bijgedragen aan de verspreiding van ideeën tot 
hervorming van kerk, onderwijs en samenleving. 
Op initiatief van de stichting Cele lezingen is in 
samenwerking met het HCO en met de financiële 
ondersteuning van de gemeente Zwolle een expositie 
ingericht over Joan Cele, de Moderne Devotie en de 
Gouden Eeuw van Zwolle. Deze expositie, tussen de 
indrukwekkende zuilen in de Grote- of St. Michaëlskerk in 
Zwolle, was tot en met 17december gratis te bezichtigen. 
In totaal telde de Grote Kerk in deze periode ruim 5.600 
bezoekers.  
 

• Door het oog van Ter Borch (15 december 2017 – 11  februari 2018)  
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat kunstschilder Gerard ter Borch in Zwolle werd geboren. Om dit heuglijke feit 
te vieren werd op 15 december een digitale expositie over deze schilder en zijn familie geopend bij de 
grafsteen van Ter Borch in de Grote Kerk. Bezoekers konden vanaf een informatiezuil een web-app op de 
mobiele telefoon laden voor een wandeling door de stad. De wandeling voert langs locaties in de binnenstad 
die door Gerard ter Borch zijn getekend. Bij de informatiezuil waren afdrukken van linosneden van 

stadsgezichten gehangen, gemaakt door kinderen uit een 
tekenklas van Simone van der Meulen (ZoGemaakt). Het 
programma opende met een bijeenkomst in de trouwzaal 
van het stadhuis in aanwezigheid van Gerard ter Borch, 
gespeeld door Bert Dijkink van het Michaelsgilde Zwolle, 
gevolgd door de onthulling van een steen met het 
familiewapen Ter Borch in de gevel Sassenstraat 21. In dit 
huis hebben meerdere generaties Ter Borch gewoond. Ter 
afsluiting van het programma hield Ralph Keuning, directeur  

http://www.allemaalzwolle.nl/
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van Museum de Fundatie, ’s avonds een lezing over Gerard ter Borch bij Waanders in de Broeren. Een 
uitgebreidere versie van de expositie is geplaatst op het platform MijnStadMijnDorp. Ruim 4.000 mensen 
bezochten de Grote Kerk en de web app wandelroute werd geraadpleegd door een kleine 1.000 bezoekers. 
 

• Lezingenreeks Erfgoedplatform Zwolle 
Ook dit jaar heeft het HCO deelgenomen en bijdragen geleverd aan het zeer attractieve lezingenprogramma 
Verhalen over Zwolle, georganiseerd door Erfgoedplatform Zwolle, seizoenen 2016-2017 en 2017-2018.  
 

• Stadswandelingen 
De belangstelling voor deelname aan de verschillende HCO-rondleidingen is groot. De nieuw ontwikkelde 
rondleiding door de woonwijk Dieze, oftewel de Diezerpoort, één van de oudste wijken van Zwolle met een 
geschiedenis die terug gaat tot aan het begin van de Middeleeuwen, heeft een goede belangstelling. 
Echter moeten wij concluderen dat het aantal deelnemers aan rondleidingen dit jaar lager ligt dan in 2016. In 
2018 gaan wij dan ook de rondleidingen en de wijze waarop wij de PR/communicatie doen onder de loep 
nemen. 
 

• Informatiezuilen met historische informatie  
Allemaal Zwolle heeft in 2017 de achterzijde van circa 27 informatiezuilen van de gemeente Zwolle in en rond 
de binnenstad geadopteerd. In februari 2018 zullen de eerste vijf zuilen met historische informatie op de 
achterzijde, geleverd door Allemaal Zwolle, worden geplaatst.  
 

• Belevingscentrum Geschiedenis van Zwolle (operationeel begin 2019)  
In dit belevingscentrum, locatie Melkmarkt 41, zal de bezoeker op een eigentijdse wijze worden meegenomen 
in de ontwikkeling van Zwolle. De groei van de stad en een aantal voor Zwolle belangrijke (historische) 
ontwikkelingen zullen daarin meegenomen worden. Interessant voor de inwoners van Zwolle (jong en oud), 
maar ook voor bezoekers aan de stad. In 2017 zijn we met verve samen met IQ-Media van start gegaan met het 
maken van een concept plan van aanpak (synopsis) voor dit belevingscentrum. 
 

• Symposia 
Jos Mooijweer assisteerde de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) bij de 
organisatie van een minisymposium over de Hanze. Dit symposium werd gehouden in de Stadsgehoorzaal in 
Kampen op 19 mei. In drie boeiende lezingen werd ingegaan op recent onderzoek naar de geschiedenis van de 
Hanze. Vooral de  animaties van de bij Kampen uit de IJssel ‘opgedregde’ kogge spraken tot de verbeelding. Na 
afloop van het symposium kregen burgemeester van Kampen Bort Koelewijn en gedeputeerde Eddy Van 
Heijum de eerste exemplaren van de Overijsselse Historische Bijdragen uitgereikt. De jaarbundel van de VORG 
was ter gelegenheid van de Internationale Hanzedagen helemaal aan de Hanze gewijd. Naar aanleiding van de 
tentoonstelling en het symposium schreef Jos Mooijweer in het digitaal historisch tijdschrift MijnStadMijnDorp 
het artikel ‘Hanze: historisch fenomeen en publiekslieveling’. 
 

• Educatie 
In 2016 jaar werd op 28 augustus in de synagoge de 
mobiele tentoonstelling ‘Jodenvervolging in 12 
portretten’ geopend door locoburgemeester René de 
Heer. Aan de hand van korte levensverhalen van 
twaalf Joodse Zwollenaren werd zichtbaar gemaakt 
welke impact de vervolgingen van de nazi's hadden 
op hun leven.  
De tentoonstelling is ontwikkeld met het oog op 
gebruik door educatieve instellingen zoals scholen 
bibliotheken, wijkgebouwen e.d. De doelgroep 
betreft de scholen in Zwolle en wijde omgeving. 
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Stichting Judaïca Zwolle heeft in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel en met advies van 
Stadkamer lesbrieven ontwikkeld bij de tentoonstelling 'Jodenvervolging in 12 portretten'. Het lesmateriaal 
werd op woensdagochtend 1 november 2017 gepresenteerd bij Kind Centrum Aquamarijn aan de Turfmarkt in 
Zwolle. Hier werden de lesbrieven ook overhandigd aan wethouder Jan Brink. De kinderen van groep 7 hebben 
ter plekke de eerste les van het pakket uitgevoerd.   
De fraai vormgegeven lesbrieven zijn gratis te downloaden via de website van het HCO. Het lesmateriaal is 
ontwikkeld en mede gefinancierd door stichting het Hervormd Weeshuis en Historisch Centrum Overijssel. 
 
Daarnaast heeft het HCO een bijdrage geleverd aan de realisatie van een leerlijn ‘Het Verhaal van Zwolle’ in 
opdracht van de Stadkamer onder supervisie van Het Oversticht.  
 
Dankzij ons voor scholen aansprekende educatieve aanbod mochten wij ook in 2017, hoewel minder dan 
afgelopen jaren, leerlingen en studenten in het Historisch Centrum Overijssel ontvangen. Dat de aantallen lager 
zijn is het gevolg van andere beleidskeuzes. 
 
Kengetallen 

 
 

 
 

• Websites 
De website van het HCO is in 2016 minder bezocht dan in de andere jaren. In genoemd jaar is er ook 
minder op de site gepubliceerd. In 2017 zitten de publicaties en daarmee de bezoeken weer in de lift.  

2017 2016 2015

Presentaties aantal aantal 

bezoekers

aantal aantal 

bezoekers

aantal aantal 

bezoekers

Lezingen 7 700 (vele)

Rondleidingen 15 152 4

Expositie/tentoonstelling(en) 2 214 3 34.557

Tentoonstelling extern 3 9.693

Educatieve bijeenkomsten 16 327 557 3.850

5.164

274

2017 2016 2015

Bezoeken websites aantal unieke 

bezoekers

gem. sessieduur aantal sessies aantal sessies aantal sessies

HCO-website (Zwolle) 120.610 00:05:21 223.683 213.994 228.736

HCO-website (Deventer) 30.104 00:07:00 52.384 39.094 n.v.t.

MSMD 224.887 00:02:11 465.725 348.645

Onderzoek Overijssel 2.841.140 1.705.808

Totaal 3.306.865 2.054.453 2.114.991

e-Depot  website 514 00:01:25 560 1.358 6.239

YouTube 2017 2016 2015

Weergaven YouTube kanaal (cum) 589.071 461.608 131.582

Aantal films 588 542 498

Aantal abonnees 787 685 511

2017 2016 2015

Social Media aantal volgers aantal likes aantal volgers aantal volgers

HCO Twitter 2.062 n.v.t. 2.008 1.927

MSMD Twitter 1.163 n.v.t.

HCO Facebook 1.444 1.462 1.285 676

MSMD Facebook 820 821

Stadsarchief Zwolle Facebook 10.413 10.139

2017 2016 2015

Nieuwsbrieven aantal nrs aantal abonnees aantal abonnees aantal abonnees

HCO nieuwsbrief 12 4.274 4.305 4.360

MSMD nieuwsbrief/Digitaal magazine 22 5.446 5.290 3.594
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De site van het e-Depot betrof een projectsite welke inmiddels offline is. Het e-Depot heeft een eigen 
pagina op de HCO-website gekregen, welke wordt voorzien van nieuwsbrieven. De verwachting is dat 
het bezoek van deze pagina zal groeien. 
MijnStadMijnDorp wordt meer en meer bezocht. Het aantal deelnemers groeit goed en het publiek 
weet het goed te vinden.  

 

• Nieuwsbrieven  
Vanuit HCO en MSMD maken wij gebruik van meerdere social media pagina’s en nieuwsbrieven. Het 
digitale magazine van MijnStadMijnDorp stijgt elk jaar nog steeds flink in abonnees, waar het bij de 
HCO nieuwsbrief juist elk jaar iets daalt. 
De HCO nieuwsbrief bevat voornamelijk corporate informatie zoals ontwikkelingen binnen de 
organisatie en nieuwe aanwinsten, waarschijnlijk daalt de interesse voor dit soort nieuwsbrieven. Het 
digitale magazine is juist gericht op het delen van verhalen, beelden en herinneringen. Met de 
toename van de deelnemers op MijnStadMijnDorp, groeit ook de interesse in het digitale magazine. 
 

• Social media 
Onze Facebook- en Twitterpagina’s groeien geleidelijk in volgers/likers. Vooral onze YouTube pagina 
doet het goed, met in 2017 meer dan 580.000 weergaven en 787 abonnees. Hierbij groeien de 
abonnees niet in grote slagen over de afgelopen jaren, maar de weergaven wel. Dit ligt waarschijnlijk 
aan de oudere doelgroep (voornamelijk 55+ volgens de statistieken) die geen eigen account hebben 
op YouTube en zich dus ook niet abonneren, maar wel regelmatig naar de filmpjes kijken. 
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Wat heeft het gekost? 
 
Programma Producten en Diensten  

 
 
De verdeling over loonkosten en materiele kosten is 
respectievelijk circa 51% en 49%. De hiernaast 
afgebeelde grafiek toont het verloop van deze 
verhouding in de loop der jaren.  
 
Het aandeel loonkosten binnen het programma 
Producten en Diensten neemt langzaam toe als gevolg 
van een meer zuivere doorbelasting van directe uren 
en bezuiniging op materiële kosten. Dit beeld is 
passend bij een kennisorganisatie zoals het HCO.  
 
 
 
 
 

De lasten bij het programma Producten en Diensten zijn hoger dan de baten, waardoor het een negatief 
resultaat oplevert. Dit wordt veroorzaakt doordat alle algemene baten worden meegerekend in het 
programma Bedrijfsvoering. In het financiële gedeelte van het verslag (de jaarrekening) worden de cijfers nader 
toegelicht. 
 
 

1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen 

 
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. Het Rekening Courant krediet bij de SNS Bank is in 2017 niet benut. De betaalde rente 
bestaat uit de  rente ten behoeve van de BNG-lening, BNG rekening courant en de Lage landen (totaal  
€ 21.823,81). 
Over tegoeden ontving HCO in 2017 evenals in 2016 geen rente. De daling wordt veroorzaakt door het 
schatkistbankieren en de lage marktrente.  
 
Ontvangen rente: 

 
 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

Baten       555.517       300.000         517.360 

Lasten    2.310.114    2.203.637     1.602.701 

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten
 -1.754.597  -1.903.637    -1.085.341 

Toevoeging/onttrekking aan reserves                      - 

Gerealiseerd resultaat  -1.754.597  -1.903.637    -1.085.341 

2017 -                   

2016 -                   

2015 83                

2014 1.176          
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Overige algemene dekkingsmiddelen (incidentele, niet aan de programma’s toegerekende bijdragen): 
In de jaarrekening 2017 zijn nagekomen betalingen en ontvangsten opgenomen als bijzondere baten en lasten. 
De incidentele baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren en waarin de begroting niet 
voorzag, zijn hier verantwoord. Voor 2017 waren er meer lasten dan baten. Belangrijke veroorzakers zijn het 
verhogen van het weerstandsvermogen, een navordering loonheffing, hogere accountantskosten dan begroot 
en zowel het ontvangen als het afboeken van een oude vordering.  
 

 
 

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. Elk jaar dient er een korte analyse plaats te vinden met betrekking tot mogelijke 
risico’s. Eind 2017 heeft deze analyse plaatsgevonden.  
 
Het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Algemene reserve. Tijdens de bestuursvergadering van december 
2017 is besloten het weerstandsvermogen te verhogen van € 150.000 naar € 165.000. Zie voor een toelichting 
tevens paragraaf 2.3.1. 
 
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. 
 

   
 
                                                                        
 
 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Baten                 30.132                            -                   7.485 

Lasten                 43.248                            -                 38.154 

Saldo               -13.116                            -               -30.669 

2017 2016

Eigen vermogen 477.155                 382.261

Totaal van alle passiva 2.039.164              2.023.522

Ratio 23% 19%
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HCO kan jaarlijks aan zijn financiële verplichtingen doen, omdat de jaarlijkse lumpsumfinanciering haar 
structureel van de benodigde middelen voorziet.  
Het HCO mag 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 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. Het ministerie OCW kent het HCO jaarlijks een geoormerkt bedrag toe  
(2017: € 49.000) dat besteed dient te worden aan collectiebeheer. De gemaakte kosten staan in de 
verantwoording van het Programma Producten en Diensten bij team Toegankelijkheid en Beheer. 

1.2.3 Financiering 

 
Historisch Centrum Overijssel ontvangt de volgende bijdragen: 

• Lumpsum van het Rijk (per kwartaal)  

• Bijdrage van de gemeente Zwolle (per maand) 

• Bijdrage van de gemeente Deventer (per kwartaal) 

• Betaling op basis van dienstverleningsovereenkomst met de provincie Overijssel (per jaar) voor het 
beheer van de provinciale archieven. In 2018 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. 

 
Daarnaast heeft het HCO in 2006 een 15-jarige geldlening à € 1.700.000 afgesloten bij de BNG en een rekening-
courant krediet à € 500.000 bij de SNS.  
 
Ook in 2017 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. 
 

Vaststelling netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (%)

2017 2%

2016 4%

2015 9%

Vaststelling structurele exploitatieruimte (%)

2017 2%

2016 2%

2015 -2%
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Investeringsbeleid 
De investeringen die HCO in 2006 heeft gedaan ten behoeve van de opening van de nieuwe publieksvleugel zijn 
voor het overgrote deel volledig afgeschreven. Er rest nog een deel waarvan een afschrijvingstermijn conform 
de BBV is vastgesteld op 15 jaar (gebouw-gebonden systemen). 
 

• Instandhouding 
De huidige investeringen zijn gericht op het in stand houden van de huidige voorzieningen aan de 
medewerkers. Maar wel zo ingericht dat deze middelen efficiënt en effectief worden ingezet. Duidelijke 
definities m.b.t. werkplekken voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers heeft geleid tot een besparing van 
10 pc’s (besparing op investeringen en jaarlijkse beheerskosten).  
    

• Investeren ten gevolge van veranderingen 
De provinciale publieksactiviteiten hebben een meer digitale presentatie kanaal door het platform 
MijnStadMijnDorp, terwijl de Zwolse publieksactiviteiten meer in het centrum van Zwolle zullen gaan 
plaatsvinden in samenwerking met Allemaal Zwolle. Dit heeft ertoe geleid dat de tentoonstellingsruimte op de 
begane grond leeg kwam te staan. Door de studiezaal naar de begane grond te brengen, kunnen we onze 
dienstverlening efficiënter en effectiever uitvoeren (samenvoegen van receptiebalie en studiezaalbalie). 
Gelijktijdig zijn de technische aanpassingen zo uitgevoerd dat ook voor de toekomst een maximale flexibiliteit 
qua inrichting is ontstaan. De wijze van dienst verlenen ten behoeve van de wettelijke taak is aan 
veranderingen onderhevig, bezoekersaantallen dalen ten gevolge van de digitale dienstverleningen, fysieke 
studiezalen kunnen op termijn kleiner in omvang worden. Om dit mogelijk te maken waren hier investeringen 
noodzakelijk.  
 
Organisatiestructuur 
Begin 2017 is de organisatiestructuur gewijzigd in een teamstructuur en is er per team een teamleider 
benoemd. Aanleiding hiervoor waren de signalen vanuit de organisatie dat er gefocust moest worden om de 
gekozen ambities uit het beleidsplan te kunnen realiseren. Het in 2016 geformuleerde beleidsplan is 
vormgegeven en verder geconcretiseerd naar jaarplannen. Hierdoor zijn duidelijker kaders ontstaan en is er 
sprake van directe sturing door teamleiders. Het organogram per 31 december 2017 ziet er als volgt uit: 
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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). 

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

• Directiestatuut HCO (art. 30 GR HCO).  

• Beleidskadernota investeringen en afschrijvingen. 

• Beleidskadernota reserves en voorzieningen/weerstandsvermogen. 

• Treasurystatuut. 

• Weerstandsvermogen. 
Deze documenten zijn geüpdatet en vastgesteld door het bestuur d.d. 14 december 2017. 
 
Informatisering en automatisering 
Binnen het brede terrein van informatisering en automatisering zijn aantallen zeer bepalend voor de hoogte 
van de kosten, aantal gebruikers, aantal pc-werkplekken, aantal gebruikers maar ook keuzes van de te 
gebruiken softwaresystemen.  
Definiëren van werkplekken met flexibiliteit, toekennen van werkplekken, centraliseren van vrijwilligers leveren 
een efficiënter en effectiever gebruik op. Ook het overstappen naar de Cloud zorgt op termijn voor lagere 
structurele exploitatiekosten. Met ingang van 1 januari 2018 wordt ongeveer 80 % van ons werk gedaan in de 
Cloud.  
 
Een andere belangrijke keuze was welke softwareprogramma(‘s) gebruiken wij direct en indirect ten behoeve 
van onze bezoekers. Voor de toegangen werd gebruik gemaakt van MAIS-Flexis, waarbij aanwezige scans van 
documenten hierin op genomen. Vervolgens werden de toegangen en de daaraan gekoppelde scans 
gepresenteerd aan onderzoekers via www.archieven.nl . Zwolle presenteert de foto’s, kaarten en affiches aan 
de onderzoeker met behulp van het softwaresysteem Atlantis. Deventer heeft de foto’s, kaarten en affiches 
gekoppeld aan de toegangen in Mais. 
 
In 2015 heeft HCO al besloten om aan te sluiten bij een landelijk collectiebeheerssysteem van het Nationaal 
Archief (NCBS = Nationaal Collectie Beheerssysteem). 
Om daadwerkelijk te kunnen migreren naar het NCBS is de samenvoeging van de Mais-database van Zwolle en 
de Mais-database Deventer noodzakelijk. Ook een keuze via welk systeem fotomateriaal, prenten en affiches 
gepresenteerd worden. Na het afpellen van de voordelen en nadelen van de gehanteerde werkwijzen is 
gekozen voor één integraal beheerssysteem het NCBS, dus inclusief beeldmateriaal. 
 
Eind 2017 zijn de voorbereiden werkzaamheden uitgevoerd, in het 1e kwartaal 2018 vinden de conversies 
plaats. Daarna wordt het in één geheel gemigreerd naar het NCBS. 
 
Personeel 
Het gemiddeld aantal fte’s is lange tijd dalende geweest. Sinds 2016 is er echter sprake van een forse groei 
door de toetreding van Stadsarchief Deventer. In 2017 heeft er opnieuw een kleine uitbreiding plaatsgevonden. 
De grootste groei in onderstaande grafiek betreft nog de gevolgen van de toetreding van Deventer (deze 
medewerkers zijn in 2016 nog voor 50% meegerekend), daarnaast is er sprake van uitbreiding binnen de teams 
Dienstverlening (voornamelijk middels uitbreiding van uren), Toegankelijkheid en Beheer, is de gemeente- en 
Rijksarchivaris in dienst getreden en is er sprake van extra personeel ter vervanging van langdurige ziekte.  
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Per 31 december 2017 telt 
het HCO 58 werknemers, 
samen 46,08 fte (Per 31 
december 2016: 58 
werknemers en 42,6 fte).  
Dit resulteert in een 
gemiddeld fte over 2017 van 
45,4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verhouding mannen/vrouwen binnen het HCO is exact gelijk aan 2016: 27 mannen en 31 vrouwen. De 
mannen werken gemiddeld meer uren per week:  In fte is 50,6% man en 49,4% vrouw.  
 

De gemiddelde leeftijd van 
de medewerkers bij het HCO 
(52,5 jaar op peildatum 31-
12-2017) is na enkele jaren 
van daling weer licht 
gestegen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door 
uitdiensttreding van enkele 
jonge medewerkers, welke 
vervangen zijn door 
medewerkers met een 
hogere leeftijd. Daarnaast 
speelt uiteraard mee dat de 
pensioenleeftijd van zittende 
medewerkers steeds hoger 
wordt.  
 

Hierbij het overzicht met betrekking tot salariëring van de medewerkers per salarisschaal.  
Het HCO hanteert de salaristabel gemeenteambtenaren 2017 (CAO VNG). 
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Ontwikkeling van de loonkosten 
De loonkosten zijn vanaf 2008 sterk gestegen, van circa € 57.000, via ruim € 64.000 naar nu gemiddeld € 64.500 
per fte.  
 

 
 
 
Kansen en bedreigingen 
 
Kansen: 

• Ten gevolge van het bestuursakkoord betaalt de provincie Overijssel voor de eigen archieven. Hiervoor 
is een dvo afgesloten tussen HCO en de provincie Overijssel. Komend jaar zal de provincie een 
afweging maken met betrekking tot de wijze van samenwerken met het HCO. Naast de dvo heeft de 
provincie Overijssel een subsidierelatie met HCO met betrekking tot streekcultuur en streektaal.  Maar 
ook zal de provincie zich moeten uitspreken over het digitale depot. De provincie Overijssel heeft HCO 
in 2012 een subsidie geven om een gezamenlijke e-Depotvoorziening te ontwikkelen in Overijssel. Dit 
project is per 31 december 2017 beëindigd. 

• Het introduceren van een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening in samenwerking met het 
Nationaal Archief ten behoeve van de Overijsselse gemeenten; 

• Er zijn mogelijkheden om een actieve rol in te nemen in het uitgeplaatst archief. Gemeente Zwolle en 
gemeente Deventer dienen een verzoek in om hen hierin te ontzorgen; 

• Het ontsluiten en toegankelijk maken van databases en het hieraan koppelen van andersoortige 
informatie zorgt ervoor dat meer databases aan elkaar gekoppeld kunnen worden; 

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

• De samenwerking die met de stichting IJsselacademie is ontstaan door het inhuizen van de stichting 
biedt mogelijkheden tot samenwerking met weer andere partijen. 

• 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 beslissingsbevoegdheid 
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 synergie-effecten (HCO, 
IJsselacademie, Allemaal Zwolle). 
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Bedreigingen: 

• De werkgeverslasten gaan komende jaren verder 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; 

• Andersoortige medewerkers: verschuiving van analoge kennis naar digitale kennis en daarmee 
gepaard gaande schaarste op de arbeidsmarkt (minder flexibiliteit); 

• Meer complexiteit met betrekking van het beveiligen van de informatie en de privacyaspecten die bij 
de informatie gepaard kan gaan. 

• 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 
eenmalige kosten laten digitaliseren, doen de structurele kosten toenemen met ca. € 20.000; 

• Het vertrek van een redelijk aantal ervaren krachten in samenhang met de veranderingen om 
toegangen en nadere toegangen digitaal ter beschikking te stellen heeft het aanbrengen van 
uniformiteit in digitale structuren onvoldoende aandacht gekregen, waardoor veel herstelwerk is 
uitgevoerd en nog uitgevoerd moet worden.  

• 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.  

• Navordering met boete in het kader van vennootschapsbelasting (Vpb). In najaar 2015 heeft HCO-
accountantskantoor E&Y opdracht gegeven 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. De 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 2018: De 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 eerste inschatting ligt dat rond de € 20.000 jaarlijks en ca € 15.000 voor het inrichten. 

1.2.5 Verbonden partijen 

 
HCO kent geen verbonden partijen op peildatum 31 december 2017 zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel c BBV.  
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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 2017 gevoerde financieel beheer en beleid. 
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2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat) 

 

 
 
 

 
 

ACTIVA                                                         (bedragen x € 1) Ultimo Ultimo

2017 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa 593.109 596.474

- Investeringen met een economisch nut 593.109     596.474     

Totaal vaste activa 593.109 596.474

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen 1.243.370     831.300        

- Vorderingen op openbare lichamen 4.978          785.822     

- Overige vorderingen 7.072          5.067          

- Rekeningcourantverhouding met het Rijk 1.231.320  40.411        

Liquide middelen 16.105          19.875          

- Kassaldi 981             2.171          

- Banksaldi 15.124        17.704        

Overlopende activa 186.580        575.873        

- Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen 39.163        452.043     

- Vooruitbetaalde bedragen 73.017        116.383     

- Nog te ontvangen bedragen 74.401        7.447          

Totaal vlottende activa 1.446.055    1.427.048    

Totaal generaal 2.039.164 2.023.522

PASSIVA                                                      (bedragen x € 1) Ultimo Ultimo

2017 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen 477.155        382.261        

- Algemene reserve 165.000     150.000     

- Bestemmingsreserves 232.261     252.190     

Gerealiseerd resultaat 79.894        -19.929      

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 470.537        597.228        

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële 

instellingen 470.537     597.228     

Totaal vaste passiva 947.692       979.489       

Vlottende passiva

Kortlopende schulden 250.254        217.345        

 - Banksaldi -              -                   

- Overige schulden 250.254     217.345     

Overlopende passiva 841.218        826.688        

- Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen 542.035     227.321     

- Nog te betalen bedragen 294.232     383.761     

- Overige vooruitontvangen bedragen  4.951          215.606     

Totaal vlottende passiva 1.091.472    1.044.033    

Totaal generaal 2.039.164 2.023.522 
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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, 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. 
 
 

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting

2017 2017
Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bedrijfsvoering 5.352 3.467 1.884 5.342 3.404 1.938

Producten & Diensten 556 2.310 -1.755 300 2.204 -1.904

Subtotaal programma’s 5.907 5.778 130 5.642 5.608 34

Alg. dekkingsmiddelen:

Overige alg. dekkingsmiddelen 30 43 -13 0 0 0

Financieringsfunctie:

Leningen o/g 0 22 -22 0 34 -34

Subtotaal algemene

dekkingsmiddelen 30 65 -35 0 34 -34

Gerealiseerd totaal van baten en lasten 5.938 5.843 95 5.642 5.642 0

Toevoeging/onttrekking aan reserves:

- Toevoeging 0 15 -15 0 0 0

- Ontrekking 0 0 0 0 0 0

Subtotaal mutaties reserves 0 15 -15 0 0 0

Gerealiseerd resultaat 5.938 5.858 80 5.642 5.642 0



 

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.historischcentrumoverijssel.nl    42 

 

 
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. 
 
In najaar 2015 heeft HCO accountantskantoor E&Y opdracht gegeven een studie te doen naar vennootschapsbelasting 
(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. De 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 2018: De belastingdienst is van 
mening dat op afgesloten dvo’s de vennootschapsbelasting van toepassing is. Een definitief oordeel zal plaatsvinden 
nadat de belastingdienst elk dvo inhoudelijk heeft beoordeeld.  

 
BALANS 

 

Activa 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
De 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 wordt de lijst activa bekeken op zijn validiteit. Dit kan 
betekenen dat er versnelde afschrijvingen plaatsvinden, 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 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.     
  
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. 
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Liquide middelen    
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.     
    

 
Passiva 
 
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 (investeringen) met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen: 

 
 

 
 

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

 
 
 
 

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afwaarderingen Boekwaarde

1-1-2017 31-12-2017

Bedrijfsgebouwen

- nieuwbouw 197.258                                            -                                 - 38.889                638                      158.369       

Overige materiële 

vaste activa:

- automatisering 99.395                                   64.551                                 - 42.527                -                            121.420       

- inrichting en 

inventaris 299.821                                 61.725                                 - 47.588                -                            313.958       

Totaal           596.474                     126.276                                 -              129.004                       638 593.747       

Boekwaarde Boekwaarde 

per 31-12-2017 per 31-12-2016

Cumulatieve aanschafwaarden            2.457.814           2.451.774 

Cumulatieve afschrijvingen           -1.864.705          -1.855.300 

Totaal                593.109              596.474 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Bedrijfsgebouwen                157.731              197.258 

- nieuwbouw                157.731              197.258 

Overige materiële vaste activa                435.378              399.216 

- automatisering                121.420                 99.395 

- inrichting en inventaris                313.958              299.821 

Totaal               593.109              596.474 
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De kredieten voor investeringen worden beschikbaar gesteld via de in programma Bedrijfsvoering opgenomen 
afschrijvingskosten. De beschikbare budgetruimte voor 2017 t.b.v. de afschrijvingen was begroot op € 250.000.  
 
Dit budget was op deze hoogte ingeschat enerzijds t.g.v. investeringsplannen voor de studiezaal en infrastructuur en 
anderzijds ter vervanging. Achteraf bezien was dit budget aan de hoge kant begroot.  
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). 
 

 
 
De volgende investeringen zijn gedaan: 

• De studiezaal in Zwolle is in 2017 verplaatst van de 1e etage naar de begane grond en voorzien van nieuwe 
werkplekken. 

• De keuken is verbouwd en voorzien van noodzakelijke verbeteringen, zoals verhoging van de vaatwasser in 
het kader van de Arboregels. 

• Enkele werkplekken die nog niet waren voorzien van zit/sta-bureaus zijn hierin voorzien. Hierdoor is nu 95% 
van de werkplekken voorzien van een dergelijk bureau.  

• Diverse werkplekken (afhankelijk van benodigde mobiliteit voor de gebruiker) zijn voorzien van notebooks en 
grotere monitoren. 

• Compello heeft gezorgd voor inzet van storage ten behoeve van de opslag van tijdelijke bestanden 
voorafgaand aan plaatsing in het e-Depot.  

 
Over 2017 was geen sprake van bijdragen van derden, direct gerelateerd aan de investering.  
De materiële vaste activa zijn geheel uit eigen middelen verkregen, met uitzondering van de werkplekken ten behoeve 
van het project e-Depot. Deze investeringen konden en zijn volledig ten laste van het project gebracht.  
Er zijn geen vaste activa verkregen uit sponsoring en bijdragen ‘om niet’.     
     
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 verschuiving van het hoge saldo vorderingen op openbare lichamen eind 2016 naar juist een hoog saldo op de 
rekening courant verhouding met het Rijk eind 2017 is te verklaren doordat eind 2016 twee grote bedragen open 
stonden, die eind 2017 wel voor het jaareinde zijn ontvangen. Dit betrof een deel van de lumpsum van gemeente 
Deventer en een grote factuur aan de provincie Overijssel.  

Investeringen 2017

Kantoormeubilair 35.388              

Depotinrichting -                         

Verfilm/fotografie 2.190                

Computers e.d. 63.936              

Gebouwen/installaties 615                    

Inventaris e.d. 24.147              

Studiezaal -                         

Totaal 126.276            

Boekwaarde Balanswaarde Boekwaarde

31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen                 4.978                 4.978             785.822 

Overige vorderingen                 7.072                 7.072                 5.067 

Rekening courant verhouding met het Rijk         1.231.320         1.231.320               40.411 

Totaal         1.243.370         1.243.370             831.300 
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De toename van het totaal aan kortlopende uitzettingen is voornamelijk te verklaren door de nog niet bestede gelden 
voor het e-Depot en de ontvangst van de eindafrekening van het Provinciaal Programma 2014-2016. 
 
Ten tijde van deze jaarrekening is er geen sprake meer van openstaande facturen. 
       
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 eerste kwartaal is het drempelbedrag tweemaal gedurende één dag overschreden, de andere kwartalen is daar 
geen sprake van geweest. Dit werd veroorzaakt omdat tweemaal geen automatische afroming plaatsvond. Hier heeft 
het HCO echter geen invloed op. 
Voor deze jaarrekening is het werkelijke drempelbedrag bepaald aan de hand van het begrotingstotaal volgens de 
definitie in de Wet Fido.  
 

 
 
 
 
 
  

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Kassaldi                   981                2.171 

Banksaldi             15.124             17.704 

Totaal             16.105             19.875 

2017

(1) Drempelbedrag 250.000,00                        

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
7.375,15                              -                                 -                                 -                                 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 242.624,85                        250.000,00             250.000,00             250.000,00             

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

2017

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 3.404.371,00                   

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner 

of gelijk is aan € 500 miljoen
3.404.371,00                   

(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 25.532,78                           

Minimum drempelbedrag 250.000,00                        

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)

671.138,31                        -                                 -                                 -                                 

(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
7.375,15                              -                                 -                                 -                                 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
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Overlopende activa 
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 
 

 
 
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: 
 

 
 
 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen 73.017               116.383             

Nog te ontvangen bedragen 113.564             459.490             

Totaal              186.581              575.873 

Boekwaarde Boekwaarde 
31-12-2017 31-12-2016

Europese overheidslichamen -                          -                     

Het Rijk -                          -                     

Overige Nederlandse overheidslichamen -                          -                     

Overige vooruitbetaalde kosten

> Kosten Collecties 438                  -                     

> Kosten Dienstverlening -                        256               

> Kosten Toegankelijkheid en Beheer 23                     148               

> Kosten Presentatie 17.809             15.438          

> Personeelskosten 5.382               -                     

> Organisatiekosten 49.365             100.766       

73.017              116.608       

Rekening courant St. Kadastrale Atlas -                          -225              

Totaal 73.017              116.383       

Boekwaarde Boekwaarde 
31-12-2017 31-12-2016

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 30.592            13.196        

> Nationaal Archief inzake DTR -                       42.838        

            30.592          86.034 

 - overige Nederlandse overheidslichamen

> Gemeente Deventer bijdrage vierde kwartaal 2016 -                       360.978      

> Gemeente Deventer inzake afbouwregeling personeel 8.571              5.031           

               8.571        366.009 

 - overige nog te ontvangen bedragen

> afrekeningen gas             16.356 
> voorgeschoten kosten stichting Allemaal Zwolle             23.191 

> terug te ontvangen dubbel betaalde facturen             32.320 
> overige vorderingen               2.534 

            74.401             7.447 

Totaal           113.564        459.490 
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PASSIVA 
 
Eigen vermogen          
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:  
 

 
 
 
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. In 2017 is met name het risico van mogelijke vervanging van 
langdurig zieke medewerkers hoger ingeschat dan voorheen, doordat is ondervonden hoe kwetsbaar het HCO is 
gezien de grote hoeveelheid ‘eenmansfuncties’.  Ten gevolge van dit inzicht heeft het bestuur besloten om het 
weerstandsvermogen te verhogen naar € 165.000. 
 
Het verloop per reserve in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:  
 

 
 
A) Algemene reserve: 
De algemene reserve geeft per 31 december 2017 een positief saldo aan ten bedrage van € 165.000. Dit conform de 
notitie weerstandsvermogen d.d. 14 december 2017. 
 
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 belang hierbij zijn twee 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: 
 
 
 
 
 
 

Stand Stand 

31-12-2017 31-12-2016

Algemene reserve              165.000              150.000 

Bestemmingsreserves:

- Overige bestemmingsreserves                84.380                84.380 

- Digitale dienstverlening              147.881              167.810 

Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat                79.894               -19.929 

Totaal              477.155              382.261 

Stand Bestemming resultaat Toevoeging Onttrekking Stand

1-1-2017 vorig boekjaar 31-12-2017

Algemene reserve (A)       150.000        15.000       165.000 

Overige bestemmingsres (B)

 - dig dienstverlening       167.810                           -19.929       147.881 

 - 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)
-19.929       

        79.894 

Totaal       382.261   477.155 
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Hierbij wordt de kans in percentage als volgt vastgesteld: 

    
 
Het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Algemene reserve. Tijdens de bestuursvergadering van december 2017 is 
besloten het weerstandsvermogen te verhogen van € 150.000 naar € 165.000.  
 
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. Conform het 
bestuursbesluit d.d. 23 maart 2017 is het negatief resultaat over 2016 ter grootte van € 19.929 ten laste van de 
reserve digitale dienstverlening gebracht.  
Hierna volgt een overzicht van de reserves met het gebruik en de planning/toelichting.

Weerstandsvermogen

Kosten Kans 164.000,00€      

Vervanging i.v.m. ziekte m.b.t. specifieke functies 80.000,00€         60% 48.000,00€        

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

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

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

Stijging lasten meer dan index 40.000,00€         40% 16.000,00€        

Onvoorzien 50.000,00€         40% 20.000,00€        

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 voor 20%

Doet zich 1 maal per 20 jaar voor 5%
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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 toegevoegd aan de reserves volgens de volgende 
voorgestelde verdeling: 
  

 
 
  

Naam Gebruik reserve Planning/toelichting

Algemene reserve

Weerstandsvermogen Bufferfunctie voor algemene dekking van niet 

voorzienbare uitgaven dan wel als bufferfunctie 

voor hogere dan geraamde negatieve 

exploitatielasten. 

Voorstel tot verhoging weerstandsvermogen wordt ingediend in de 

bestuursvergadering van 14 december 2017.

Bestemmingsreserves

Reserve digitale dienstverlening Ter dekking van uitgaven van digitalisering van 

fysieke stukken óf om de prestaties in de digitale 

dienstverlening te vergroten. 

In 2017 is een samenwerking overeengekomen tussen het HCO, de 

gemeente Zwolle en de Wezo om gedurende drie jaren (2018-2020) 

een vastgestelde collectie te digitaliseren. Hiervoor wordt 

jaarlijkse (m.i.v. boekjaar 2018) € 25.000 uit de reserve 

onttrokken. 

Tevens wordt komend jaar bekeken hoe de samenwerking met 

Wezo en Digitwerkt uitgebouwd kan worden om meer analoog 

materiaal te digitaliseren en digitaal beschikbaar te stellen aan 

de bezoekers volgens de door de overheid gestelde eisen van ‘open 

data’. 

Reserve opleiding Ter dekking van specifieke opleidingswensen of 

tekort bij opleidings-budget. Wanneer saldo nul is 

wordt de bestemmingsreserve opgeheven.

In 2017 zijn er teamleiders aangesteld. In 2018 zullen zij een 

opleiding gaan volgen en zal de reserve worden besteed. 

Reserve programmagelden Ter betaling van eigen inbreng in projecten bij een 

tekort

Het Provinciaal Programma 2014-2016 is voortgezet met een 

nieuw Provinciaal Programma 2017-2020. De reserve zal worden 

aangewend om binnen dit programma extra te kunnen presenteren 

en tegenvallers te kunnen opvangen.

Reserve groot onderhoud O.a. voor groot onderhoud van de houten vloeren, 

plafonds e.d. Dit zijn namelijk gebruikerszaken en 

komen voor rekening van het HCO.

In 2018 gaat het nieuwe huisvestingsstelsel gelden, waardoor met 

ingang van 2019 het vastgoed in eigen beheer van het HCO zal 

komen. Vanaf dat moment zal deze reserve vrijvallen.

Reserve collectie aankopen Het mogelijk maken van collectieaankoop, die 

vanuit de historie zeer bepalend is geweest voor 

Zwolle en/of Overijssel. 

Deze reserve blijft aan voor het moment dat zich een unieke kans 

voordoet om in het bezit te komen van een collectie welke van 

historische waarde is voor Zwolle en/of de provincie Overijssel. 

Bij de afwikkeling van de ‘reserve onderhoud geschiedenishal’ zal 

naar verwachting een deel daarvan worden toegevoegd aan deze 

reserve.

Reserve materiële zorg Geoormerkt geld welke van ministerie OC&W is 

ontvangen t.b.v. collectiebeheer en -behoud van de 

Rijkscollectie 

De reserve wordt besteed aan beheer en onderhoud van de depots 

ten behoeve van de Rijkscollectie. 

Te bestemmen resultaat 79.894      

Ten behoeve van afronding project voor samenvoegen van de databases Zwolle en Deventer, 

waarna gemigreerd wordt naar het Nationaal Archief: 19.894      

Ten behoeve van uitvoering clientenonderzoek (beleidsdoelstelling C1) 40.000      

Inrichten administratie ten gevolge van wijzigingen m.b.t. vennootschapsbelasting 20.000      

Totaal 79.894      
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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:  
 

 
 
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2017: 
 

 
 
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 2017 met betrekking tot de vaste 
schulden bedraagt € 20.617. 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). 
 
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 
(zoals inperken) 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 handelscrediteuren. 
  

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Onderhandse leningen

 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 470.537             597.228             

Totaal              470.537              597.228 

 Saldo  Vermeer-  Aflossingen  Saldo  

1-1-2017  deringen 31-12-2017

 Onderhandse leningen         566.667                  -        113.333       453.333 

 Lease verplichting Lage Landen  ScanPro Studiezaal             8.365                  -             4.275           4.089 

 Lease verplichting Lage Landen  PC's           22.196                  -             9.080         13.115 

 Totaal         597.227                  -        126.689       470.537 

tot en met 

2020

tot en met 

2022

Aflossingsverplichtingen BNG               340.000               453.333 

Renteverplichtingen BNG                 32.253                 33.548 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Banksaldi (A)                            -                            - 

Overige schulden (B)              244.170              217.345 

Totaal              244.170              217.345 
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Overlopende passiva    
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:  
 

 
 
De nog te betalen bedragen betreffen de volgende componenten:  
 

 
 
Het verloop van de van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen is als volgt: 
 

   
 
(*) Deze tegoeden zijn in de jaarrekening van 2016 meegenomen onder ‘overige vooruitontvangen bedragen’, maar zijn wel degelijk 
van overheidsinstellingen ontvangen. Ten gevolge van deze verschuiving wijken de bedragen van deze balansposten ultimo 2016 in 
deze jaarrekening af van de bedragen genoemd in de jaarrekening van 2016.  
 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Nog te betalen bedragen              294.232              383.761 

Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen              542.035              227.321 

Vooruitontvangen bedragen                   4.951              215.606 

Totaal              841.218              826.688 

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Loonheffing              180.597              127.055 

Pensioen en VUT                            -                   2.576 

Omzetbelasting                36.592              134.606 

Subtotaal belastingen en premies soc. verzekeringen 217.189            264.237            

Huisvestingskosten 3.918                  4.424                  

Personeelskosten 7.700                  118                     

Organisatiekosten                   5.881                            - 

Accountantskosten                20.297                12.495 

Netto lonen -                           3.921                  

Subsidie ten behoeve van stg. Ijsselacademie                24.000                            - 

Rente lening o/g tot einde boekjaar                13.725                16.738 

Vakantiegeld                            -                81.828 

Overig                   1.521                            - 

               77.043              119.524 

Totaal              294.232              383.761 

Saldo Vermeer- Vermin- Saldo 

1-1-2017 deringen deringen 31-12-2017

Europese overheidslichamen -                      -                      -                      -                      

Het Rijk:

> Delta Plan            27.951 25.086           28.169           24.868           

> Rijksvastgoedbedrijf   (*)         167.099 -                      -                      161.129        

> Nationaal Archief investeringen depot   (*)              6.771 -                      -                      6.771             

> Nationaal Archief inzake e-Depot                       - 141.366        44.228           97.138           

Overige Nederlandse overheidslichamen

> Provincie Overijssel inzake Provinciaal Programma 2017-2020                       -         340.000         248.783 91.217           

> Provincie Overijssel inzake Moderne Devotie            24.000                       -            24.000 -                      

> Gemeente Zwolle inzake e-Depot                       -         125.000            39.107 85.893           

> Gemeente Deventer inzake e-Depot                       -            88.500            27.688 60.812           

> Gemeente Deventer inzake frictiekosten                       -            14.206                       - 14.206           

> Gemeente Olst-Wijhe inzake de Digitale Wijhenaar 1.500             -                      1.500             -                      

Totaal         227.321         734.158         413.475         542.035 
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De vermeerdering van de gelden Delta Plan zijn het gevolg van een correctie in de balans. Gedurende het kalenderjaar 
is gebleken dat een positief resultaat uit een eerder jaar op een onjuiste rekening is geplaatst. Dit is gecorrigeerd en 
bij het tegoed voor het Deltaplan gevoegd.  
 
De overige vooruitontvangen 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, 
contractuele verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:  
      

a. Huurovereenkomsten met Rijksgebouwendienst met betrekking tot het bedrijfsspecifieke gebouw aan de 
Eikenstraat 20 in Zwolle; Huurlasten bedragen € 1.003.829 per jaar (onbepaalde tijd).  

b. Operationeel leasecontract: Ten behoeve van het printen en scannen heeft HCO met RICOH najaar 2013 een 
contract afgesloten voor vijf jaar. De kosten over 2017 bedroegen € 24.057. 

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).  

 
Overige financiële verplichtingen 
Het HCO is daarnaast jaarlijks gebonden aan overige, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen.  
Hieronder volgt de belangrijkste van deze verplichtingen:  

• Cumulatieve saldo van niet opgenomen verlofuren:  € 46.206 
Dit bedrag is bepaald aan de hand van het werkelijk uurloon van de medewerkers met een opslag van 26% 
aan sociale lasten.  

 

  

Boekwaarde Boekwaarde 

31-12-2017 31-12-2016

Vooruitontvangen Prov Overijssel                            -                14.379 

Overige vooruitontvangen bedragen                   3.000              199.628 

Kruispost Platform Erfgoed                   1.951                   1.599 

Totaal                   4.951              215.606 
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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 het Rijk is hoger dan begroot ten gevolge van de toegekende prijsbijstelling. Op de begrote lumpsum 
van de gemeente Zwolle is ten onrechte gerekend met een prijsbijstelling. De baten voor 
dienstverleningsovereenkomsten zijn hoger dan begroot. Met name de baten voor inspectiewerkzaamheden zijn 
hoger dan verwacht, echter, in de hogere baten zit ook ruim € 5.000 aan vergoedingen voor voorgeschoten kosten 
verborgen.   
 
Personeelskosten 
De personeelskosten zijn gestegen, ondanks een ruimere doorbelasting aan de producten en diensten. Dit is te 
verklaren door loonstijgingen in de cao, uitbreiding van personeel en promotie van enkele personeelsleden.  

Realisatie Begroting

2017 2017

Baten 5.351.903          5.342.157

Lasten 3.467.472          3.404.371

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.884.431          1.937.786

Toevoeging/onttrekking aan reserves -                           -                           

Gerealiseerd resultaat 1.884.431          1.937.786

Bedrijfsvoering Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil

Baten:

- lumpsum Rijk 1.698.793             1.684.084             14.709                  

- lumpsum Gemeente Zwolle 1.534.452             1.565.365             -30.913                 

- lumpsum Gemeente Deventer 1.103.708             1.103.708             -                              

- lumpsum Provincie 562.065                560.000                2.065                     

Geoormerkt geld behoudsplan 49.000                  49.000                  -                              

- bijdrage e-Depot door Rijk 141.366                141.000                366                        

- bijdrage e-Depot door gemeente Zwolle 125.000                125.500                -500                       

- bijdrage e-Depot door gemeente Deventer 88.500                  88.500                  -                              

Eenmalige vergoeding gemeente Deventer -                              -                              -                              

- Dienstverleningsovereenkomsten 49.019                  25.000                  24.019                  

Totaal baten 5.351.903             5.342.157             9.746                     

Lasten:

Personeelskosten 1.564.565             1.300.534             -264.031               

Afschrijvingskosten 129.642                250.000                120.358                

Huisvestingskosten 1.418.811             1.408.881             -9.930                   

Organisatiekosten 354.454                444.956                90.502                  

Totaal lasten 3.467.472             3.404.371             -63.101                 

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 1.884.431             1.937.786             -53.355                 
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Afschrijvingskosten          
De afschrijvingen zijn lager dan begroot, doordat de financiële vaste activa in 2016 al geheel was afgeschreven. 
Bovendien zijn veel geplande investeringen tegen het einde van het kalenderjaar gerealiseerd, waardoor afschrijving 
maar voor een klein deel van het jaar heeft plaatsgevonden.  
 
Huisvestingskosten     
De realisatie ligt iets boven de begroting. Met name de lasten van gas, onderhoud en beveiliging waren hoger dan 
ingeschat.  
 
Organisatiekosten     
De realisatie is flink lager dan was begroot. Over de hele linie zijn kosten lager dan verwacht. Alleen de 
accountantskosten zijn hoger en de kosten voor infrastructuur zijn fors hoger dan begroot ten gevolge van de 
bijkomende kosten van diverse investeringen in automatisering.  
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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. 
 

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

 
 
Algemeen 
Opgemerkt moet worden dat de begroting is opgesteld op basis van de programmaonderdelen zoals die ten tijde van 
de begroting golden. De begroting is in bovenstaande tabel vertaald naar de nieuwe teams. Hieronder worden de 
huidige cijfers vergeleken en toegelicht. 
 

Zowel de baten als de lasten zijn in 2017 flink gestegen ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. 
De eenmalig ontvangen gelden zijn ook weer direct gekoppeld aan eenmalige uitgaven. Daarnaast was er financiering 
door gereserveerde gelden op de balans. Hierna worden per team afwijkingen toegelicht. 
 
Dienstverlening 
 

• De baten voor de wettelijke taak zijn hoger dan begroot, maar zoals verwacht lager dan in 2016. Steeds meer 
bezoekers weten de digitale weg naar documenten te vinden. Bovendien beschikt de studiezaal over 
voldoende faciliteiten om als bezoeker zelf informatie te digitaliseren.  

• De exploitatielasten voor de website zijn te hoog begroot en vallen derhalve mee.  
 
  

Realisatie Begroting
2017 2017

Baten        555.517        300.000 

Lasten     2.310.114     2.203.635 

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten    -1.754.597    -1.903.635 

Toevoeging/onttrekking aan reserves                      -                      - 
Gerealiseerd resultaat    -1.754.597    -1.903.635 

Producten & Diensten

Realisatie 

2017

Begroting 

2017 Verschil

Baten:

Dienstverlening 6.205            1.000            5.205            

Presentaties 296.127        150.000        146.127        

Toegankelijkheid & Beheer 111.669        49.000          62.669          

Collecties 355                -                     355                

Kennis & Advies 141.161        100.000        41.161          

Totaal baten 555.517        300.000        255.517        

Lasten:

Dienstverlening 357.772        595.333        237.561        

Presentaties 372.416        400.139        27.723          

Toegankelijkheid & Beheer 806.188        655.349        -150.839      

Collecties 217.869        -                     -217.869      

Kennis & Advies 555.869        552.816        -3.053           

Totaal lasten 2.310.114    2.203.637    -106.477      

Gerealiseerd totaal van baten en lasten -1.754.597   -1.903.637   149.040        
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Presentatie 
 

• De baten voor team Presentatie zijn fors hoger dan begroot. Eén van de oorzaken is de afrekening van 
het Provinciaal Programma 2014-2016, welke is ontvangen en met de deelnemende partijen verrekend.  

• In de lasten is tevens de eigen inbreng voor het Provinciaal Programma 2017-2020 meegenomen, zodat 
ook de lasten iets hoger uitvallen. Ook zijn de exploitatiekosten voor MijnStadMijnDorp te krap begroot 
gebleken. 

• Er is een kostenpost voor een cliëntonderzoek begroot van € 40.000. Deze wordt echter pas in 2018 
uitgevoerd. Over de inrichting en uitvoering van dit onderzoek is al volop overleg gepleegd met een 
ambtenaar van de provincie Overijssel.  

 
Toegankelijkheid en Beheer 
 

• De lasten voor team Toegankelijkheid en Beheer zijn fors hoger dan begroot door de verhuizing en 
herinrichting van depot 1. Hier staat echter een eenmalige vergoeding door het Nationaal Archief aan de 
batenzijde tegenover. 

• De exploitatiekosten voor MAIS overstijgen het budget enigszins. Deze kosten zullen in 2018 ten gevolge van 
de overgang naar het Nationaal Archief fors lager uitvallen. 

 
Kennis en Advies 
 

• Voor het e-Depot ontvangt het HCO aparte bijdragen van Rijk en gemeenten. Een eventueel overschot aan 
lasten wordt gereserveerd op de balans voor navolgende jaren. Er komt geen saldo ten gunste of laste van 
het resultaat.  
De totale lasten van team Kennis en Advies ter grootte van € 555.869 bestaat uit werkelijke lasten  
(€ 251.984) en de overboeking van het restant naar de balans (€ 243.843).  
Hieronder volgt een overzicht van baten, lasten en het daaruit voortvloeiende saldo. 

 
Conform de gemaakte afspraken geldt, dat wat in een jaar ten behoeve van de ontwikkeling e-Depot niet wordt 
besteed, doorgeschoven wordt naar het volgende boekjaar.  

e-Depot 2017
van balans: 140.961             

Lasten:
Doorbelaste salarissen e-Depot 215.770           

Materiële kosten 36.214             

Totaal 251.984           

T.l.v. saldo balans -140.961            

-                           

Baten:
van NA 141.366           

van gemeente Zwolle 125.000           

van gemeente Deventer 88.500             

354.866             

restant kosten 2017 251.984           

-/- 140.961           

Af: -/- 111.023             

Restant naar balans t.b.v. 2018 243.843             

Dit restant is als volgt verdeeld: 243.543           
van Nationaal Archief 97.138             

van gemeente Zwolle 85.593             

van gemeente Deventer 60.812             
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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.  
 

• Baten 
Deze baten zijn een verzameling van kleine bedragen van eindfacturen of correcties.  
De betaling van een nagezonden factuur aan de gemeente Zwolle, voor de uitvoering van een accountantscontrole uit 
2015, was de grootste met € 6.700. Andere grote baten betroffen de teruggaaf van betaalde loonheffingen en van 
energiekosten.  
 

• Lasten 
De grootste lasten betreffen o.a. een eindafrekening van de accountantskosten, naheffing van het ABP voor een uit 
dienst getreden medewerker en een nagekomen factuur van ZorgvandeZaak.  
 
Saldo financieringsfunctie 
 
Ontvangen rentevergoedingen van financiële instellingen (baten) en verschuldigde rente op leningen en 
kredietfaciliteiten (lasten): 
 

 
 
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 
 

 
 
 

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Baten          30.132 -                    

Lasten          43.248 -                    

Totaal -13.116       -                    

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Baten                     -                     - 

Lasten          21.824          34.000 

Saldo        -21.824        -34.000 

Begroting Realisatie Begrotings-

2017 2017 afwijking
Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bedrijfsvoering 5.342          3.404          1.938          5.352          3.467          1.884                10               -63               -54 
Prod. & Diensten 300          2.204         -1.904              556          2.310         -1.755              256            -106              149 

Subtotaal programma’s          5.642          5.608                34          5.907          5.778              130              265            -170                96 

Algemene dekkingsmiddelen:

Saldo financieringsfunctie                   -                34               -34                   -                22               -22                   -                12                12 

Overige algemene dekkingsmiddelen                   -                   -                   -                30                43               -13                30               -43               -13 

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen                   -                34               -34                30                65               -35                30               -31                 -1 

Resultaat vóór bestemming          5.642          5.642                   -          5.938          5.843                95              296            -201                95 

Toevoeg./onttrek-king aan reserves:

Toevoeging                   -                   -                   -                   -                15               -15                   -                15               -15 
Onttrekking                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

Subtotaal reservemutaties                   -                   -                   -                   -                15               -15                   -                15               -15 

Resultaat ná bestemming          5.642          5.642                   -          5.938          5.858                80              296            -186                80 
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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   
 
Het resultaat op het programma Bedrijfsvoering is lager dan begroot. Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan 
begroot, waarbij de grootste negatieve afwijking aanwezig is in de personeelskosten. De oorzaak hiervan is reeds 
eerder toegelicht.  
 
Programma Producten en Diensten   
   
Het gerealiseerde tekort op het programma Producten en Diensten is fors kleiner dan begroot. De grootste oorzaak 
hiervan is de hogere baten ten gevolge van de afrekening van het Provinciaal Programma 2014-2016. Ook de lasten 
zijn hoger dan begroot, wat het gevolg is van hogere personeelskosten.  
 
Analyse begrotingsrechtmatigheid     
 
Het HCO stelt drie keer per jaar een tussentijdse rapportage op, waarvan de laatste een eindejaar verwachting bevat. 
Deze wordt besproken in het bestuur. Het bestuur accordeert de eindejaarverwachting (eventueel met een 
aanvullende notitie). Indien nodig wordt tevens een tussentijdse begrotingswijziging ter goedkeuring ingediend.  
Daarnaast stelt HCO zich op als cultureel ondernemer, dit betekent dat er ondernemersrisico wordt genomen, zij het 
beperkt. Kansen opzoeken, maar ook creëren is een onderdeel hiervan.   
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2.3.5 WNT (Wet normering topinkomens) 

 
WNT-verantwoording 2017 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 2017 voor Historisch Centrum Overijssel is € 181.000. 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. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen: 
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking: 
 

 
 
Bij het vertrek van de heer Slob is sprake geweest van een eerdere vrijstelling van werkzaamheden (25-10-2017) dan 
de feitelijke, administratieve uitdiensttreding (31-10-2017). De topfunctionaris heeft enkele dagen vooruitlopend op 
de beëindiging van zijn dienstbetrekking geen taken meer vervuld (korte periode van non-activiteit). De waarde van 
dit verschil ad. € 2.138 wordt derhalve gekwalificeerd als beëindigingsuitkering.  
 

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Dhr. J.C. Gerritsen Voorzitter 

Dhr. A.H. Buiks Lid 

Dhr. J.W. Brink Lid 

Dhr. E.W. Anker Lid 

Dhr. R. Hertogh Heys Lid 

Mw. E.G. Grijsen Lid 

Dhr. A.P. Heidema Lid 
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2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 
 
 
 



 

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00 
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.historischcentrumoverijssel.nl    62 

 
Bijlagen 
 
Bijlage I 
 
Overzicht verworven archieven in 2017 (Zwolle) 
 
Particuliere organisaties 
 
1. Stichting Woon Advies Commissie (WAC) Zwolle, 2014-2016, 0, 12 m1 Schenking van Mw. L. Leeuw te Zwolle 
2.  Gereformeerde Bond in de NHK, afd. Zwolle, 1951-2004, 0,24 m1 schenking van D. van den Brink te Zwolle 
3. Hulpvereniging Gereformeerde Zendingsbond, afd. Zwolle,  1921-1994, 0,12 m1 schenking van D. van den 

Brink te Zwolle 
4. Gereformeerde Kerk te Wijhe (1862) 1889-1999 (2006), 3,5 m1 inbewaargeving door Protestantse Gemeente 

Wijhe 
5. Winkeliersvereniging "Assendorp Vooruit" te Zwolle, 1925-ca.1990, 6,5 m1 schenking van Mw. D. Kaya te 

Zwolle 
6. Collectie bibliotheek van de vm. Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Zwolle, aanvulling 17e-

19e eeuw in bewaargeving door Dhr. H.J. Bach 
7. Hervormde gemeente te Holten, 1816-1995 (2014), 7 m1  

Inbewaargeving door College van Kerkrentmeesters te Holten 
8. Collectie dr. F.J.P. Moquette, huisarts te Nijverdal, 1902-1932, 0,48 m1, schenking door Historische Kring 

Hellendoorn-Nijverdal 
9. Parochie St. Stephanus en rechtsvoorganger te Hardenberg, (1964) 1986-2010, 1, 62 m1, inbewaargeving 

door Bestuur Emmanuelparochie te Ommen 
10. Familiearchief Musschenhage te Zwolle, 1804-1938, 0,24 m1, schenking van Mw. A. Meijer, Steenwijkerdiep 

131 te Steenwijk 
11. Wijk- en Speeltuinvereniging Het Noorden te Zwolle, 1969-2012, 0,24 m1, schenking van Mw. J.W. Vulkers - 

van Dijk te Zwolle 
12. Dr. A. Doyerfonds te Heino, 1995-2015, 0,24 m1, schenking van B. Nijboer te Heino 
13. Familiearchief de Groot te IJsselmuiden, 1936-2008, 0,12 m1, schenking van Mw. A. de Groot-van der Vegt te 

Zwolle 
14. Spil, Stichting voor ondersteuning en ontwikkeling van welzijnswerk in Overijssel 1992-2006 (2009), 0,48 m1
 schenking van Mw. A.E. Zanen - van Eeghen te Zwolle 
15. Apotheek W.L. Woutersen te Zwolle,  1928, 1940, 1941 en 1943, 2 m1  

schenking van Mw. C. Schunselaar te Zwolle 
16. Collectie Nieuwkamp/Traast, smeden te Haarle, 1857-1862, 1873-1891, 0,12 m1 inbewaargeving door 

Stichting Marke Haarle te Haarle 
17. Bibliotheekcollectie Proost/Thoden van Velzen, 1914-1961, ca. 1 m1  

schenking van H. van Löben Sels te Amersfoort 
18. Vaandel en paneel van de Christelijke Zangvereniging "Halleluja" te Zwolle, 1885 twee objecten, 

schenking van S. Dol te Zwolle 
19. Familiearchief Frans, molenaars te Mander, 1812-1961, 0, 12 m1 inbewaargeving door Landschap Overijssel 

te Dalfsen 
20. R.K. Kiesvereniging "Recht voor Allen", later geheten "Zwolle en Zwollerkerspel" 1917-1937, 0, 12 m1  

schenking van T. Lankhorst te Heino 
21. Familiearchief van Dam te Zwolle, (1859) 1921-2016, 1 m1 schenking van C. Langeveld te Bodegraven 
22.  J. Pruis, hoofdinspecteur van politie te Zwolle, 1936-1981, 0, 24 m1 schenking van Mw. T.M.G. Pruis te Den 

Haag 
23. Gereformeerde Kerk Zwartsluis en rechtsvoorgangers, (1749) 1847-1997 (2011), 5,36 m1 
 Inbewaargeving door College van Kerkrentmeesters 
24. Zwolse Brandweer Vereniging, (1952) 1985-2000, 0, 62 m1, schenking van J. Mul te Zwolle 
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25.  Krantenleggers van Boom Media Groep te Meppel, 1880-2017, 37 m1, schenking van J.J.M. van Velzen te 

Meppel 
35. Gereformeerde Kerk te Lemele-Lemelerveld, (1918) 1946-1994, 1, 62 m1, Inbewaargeving door College van 

Kerkrentmeesters te Lemelerveld 
36. Hervormde gemeente Lemelerveld, (1858) 1885-1999 (2006), 3, 5 m1, Inbewaargeving College van 

Kerkrentmeesters te Lemelerveld 
37. Collectie Hendrik Pot te Susteren, 1940-1964, 1 m1, schenking van H.J.C.J. Pot te Susteren 
38. Koninklijke Rederijkerskamer “Zwolle” te Zwolle, 1899-1945, 0,5 m1, schenking van Mw. A.H. kuipers-Jansen 
39. Familiearchief Steenbruggen te Olst, (1813) 1843-2013, 4 m1, schenking door de dames H.C. en M.H. 

Steenbruggen te Groningen en Zwolle 
40. Coöperatieve Fruitveiling “IJsselstreek” te Olst, (1921) 1926-1971, 0, 5 m1, schenking door de dames H.C. en 

M.H. Steenbruggen te Groningen en Zwolle 
41. Begrafenisfonds “Burenplicht Schelle” te Schelle, 1940-1981, 0,12 m1, schenking van J. Oelen te Schelle 
 
Overgebrachte Overheidsbestanden. 
 
26. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel te Zwolle (Secretariaat), 1922-1971, 3,75 m1 
27. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland (Secretariaat), 1951-1997, 1, 25 m1 
28. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente (Secretariaat), (1981) 1993-2009, 6,25 m1 
29. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Nederland (Secretariaat), (1979) 2008-2012, 5 m1 
30. Regio IJsseldelta te Zwolle, 1981-1987, 5,5 m1 
31. Regio IJssel Vecht te Zwolle, 1988-1993, 10 m1 
32. Regio IJssel Vecht te Zwolle, 1994-2008, 22 m1 
33. Brandweer Regio IJssel Vecht te Zwolle, 1988-1999, 4 m1 
34. GGD Regio IJssel Vecht te Zwolle, 1988-1993, 3 m1 

 
 
Overzicht verworven archieven in 2017(Deventer) 
 
Particulier 
 
1. Deventer Jeugdmusical (15 jaar) en het JMCO, het Jeugd Muziek Concours Overijssel (20 jaar), 0,5 m1 

Schenking door de heer N. Reus te Deventer. 
2. Circa 400 glasnegatieven van Deventer, waarschijnlijk gemaakt door W.J. Ankersmit. Betreft grotendeels 

Deventer, maar ook buitengebied, 1900-1925, 0,5 m1, aankoop van antiquariaat Jos Wijnhoven te Deventer. 
3. Etty Hillesum Lyceum en voorgangers, 20e eeuw, 1 m1, schenking door het Etty Hillesum Lyceum te Deventer. 
4. Archief- en affiche- en ander (beeld-)materiaal betreffende KOD Kabel Omroep Deventer (1974-1984) en Stichting 

IJ/Ei te Olst, ca. 1970-1985, 0,3 m1, schenking door de heer P. van Pagee te Den Bosch en mevrouw J. Hoogeveen 
te Deventer. 

5. Papieren afkomstig uit het Van Marlehuis (Polstraat), plus foto's binnenstad ca 20 stuks, 0,2 m1, schenking door 
de heer Homan te Twello. 

6. Coloristen boeken + envelop met foto's, van Ankersmit via de SIED, 03 m1, in bewaargeving door Stichting 
Industrieel Erfgoed te Deventer. 

7. Foto- en dia collectie van de heer P. Maltha, werkzaam bij Noury & v.d. Lande Deventer, 1 m1, overdracht binnen 
HCO, schenking. 

8. Archiefboek' (inventaris) Doopsgezinde gemeente en drie ingelijste foto's Penninckshoek / Assenstraat, 0,1 m1, in 
bewaargeving door de Doopsgezinde gemeente te Deventer. 

9. Klapper met ansichtkaarten / prentbriefkaarten Deventer, 0,25 m1, overdracht binnen HCO, schenking. 
10. Aanvulling TDV blikfabrieken, 0,1 m1, schenking door de heer T. de Kreek te Deventer 
11. werk-/persoonlijk archief Dhr. Fred van Maastrigt, is directeur geweest van Gemeentewerken in Deventer, 0,3 

m1, schenking door de heer Van Maastrigt te Dieren. 
12. Albums met foto's, films en losse foto's van o.a. evenementen in de Lebuinuskerk, periode 1981-2006, van 

kostersechtpaar, 1 m1, schenking door mevrouw Janssen te Aadorp. 
13. Aanvulling collectie genealogische correspondentie, 0,2 m1,schenking door de heer M. Prudon te Deventer. 
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14. Aanvulling archief Raad van Kerken, 0,3 m1, in bewaargeving door de Raad van Kerken te Deventer. 
15. Distributiebonnen van het bedrijfschap voor margarine, vetten en oliën, 0,01 m1, schenking door mevrouw A. 

Kattenbeld te Deventer. 
16. Kleurendia's gemaakt door Joop Nieuwstraten (oud-directeur RKD) van steden in Overijssel, 0,2 m1, schenking 

door de heer H. Nieuwstraten te Rotterdam. 
17. Aanvulling persfoto's van de Stentor/DD, 0,05 m1, in bewaargeving De Stentor. 
18. Stukken betreffende stoomboten die in de vaart waren op de IJssel, 0,01 m1, schenking door stichting Deventer 

Verhaal. 
19. Aanvulling familiearchief Van Doorninck, 1 m1, in bewaargeving door Mr D.J. van Doorninck te Delft. 
20. Stukken betreffende landgoed de Kranenkamp, 1721-1916, 0,2 m1, schenking door mevrouw T. van Elk te 

Deventer. 
21. Foto Hakeboom groepsportret PTT 1948; twee portretfoto's Rutgers; pamflet éénrichtingsverkeer J. Oosting, 

1961, 0,05 m1, schenking door de Historische Vereniging Apeldoorn. 
22. 12 ansichtkaarten met stukken uit collectie SAB (uitgave vereniging vrienden SAB) in mapje; 4 ansichtkaarten met 

tekeningen Peter Paul Hattinga Verschure mbt archeologische opgravingen Deventer; cd met circa 100 digital 
born foto's gemaakt door Harry Mulder van de Lebuinuskerk 19 sept 2009 (Vrijetijdsmarkt?); 8 ansichtkaarten 
uitgave SAB 2002 n.a.v. lancering www.deventerinbeeld.nl in mapje; 10 ansichtkaarten uitgave SAB 2004 n.a.v. 
lancering www.overijsselinkaart.nl in mapje; 10 ansichtkaarten uitgave Overijsselse Bibliotheken 2004 n.a.v. 
lancering www.overijsselinkaart.nl in mapje; 10 ansichtkaarten SAB Verborgen Schoonheid in mapje; 1 dvd 
Deventer Sportploeg special olympics 2008 Dtv Deventer Televisie; 1 affiche en 1 pamflet Nederland Helpt Indië/ 
Indische week van Rode Kruis; stadsplattegrond Deventer circa 2001 (dubbel?); gemeenteplattegrond Deventer 
na 2002; promotiekaartje Deventer belangrijk industriecentrum (dubbel), 05 m1, schenking door 
Athenaeumbibliotheek te Deventer. 

23. Groepsportret Kweekschool Deventer circa 1907, 0,01 m1, schenking door De heer J.H. Louwerse te Zoutelande. 
24. Enkele brieven uit de artsenfamilie Gooszen, 0,1 m1, schenking door mevrouw H. Gooszen te Den Dolder. 
25. Album van Bosse 1889, 0,15 m1, in bewaargeving door de Stichting Deventer Verhaal. 
26. Briefwisseling op ansichtkaarten tussen Mw Kronenberg van der Goes en haar dochter Wendilia Kronenberg, 0,1 

m1, schenking door mevrouw Van der Harst te Kudelstaart. 
27. 5 grootformaat deel - kadasterkaarten Bathmen uit 1869, 0,1 m1, anonieme schenking via de balie. 
28. Circa 10 fotoboekjes Brinkgreven / Dimence m.b.t. personeelsbijeenkomsten etc., 0,5 m1, in bewaargeving door 

Dimence Groep te Deventer. 
29. Krantenknipsel: Predik-beurten zondag den 10. September 1780, 0,01 m1, schenking door mevrouw A. 

Kleinbussink te Wageningen. 
30. Affiche tentoonstelling Athenaeumbibliotheek 2017, 0,05 m1, schenking door de Athenaeumbibliotheek te 

Deventer. 
31. Familiearchief Diepsmeer - Holtgräve, met o.a. fotoalbums (ook Nederlands Indië), foto's, brieven en archivalia 

(Drukkerij De IJsel, maker orgel Lebuinus), 1,5 m1, schenking door de heer Diepsmeer te Deventer. 
32. Plakboek over de geschiedenis van het Instituut voor volksontwikkeling. Gezeteld op Klooster 12, 0,1 m1, 

schenking door de Openbare Bibliotheek Deventer. 
33. Materiaal van de haardenfabriek DAVO, 0,1 m1, schenking door mevrouw M. Van Vlijmen te IJmuiden. 
34. Aanvulling archiefmateriaal oud-wethouder Bernard Duimel, 0,5 m1, schenking door de heer B.J. Duimel te 

Deventer. 
35. Aanvulling. Materiaal van dochterondernemingen ECI en Lispin van Noury & Van de Lande uit Limburg, 1,5 m1, 

schenking door Sociaal historisch Centrum Limburg te Maastricht. 
36. Bouwtekeningen Stromarkt 7 Deventer, 0,2 m1, schenking door mevrouw Verstegen te Deventer. 
37. Gedrukt en geschreven materiaal (m.n. publicaties van de Staten van Overijssel, maar ook nota's etc.) uit collectie 

HMD via Athenaeumbibliotheek, 0,02 m1, schenking door de Athenaeumbibliotheek te Deventer. 
38. Fotoserie betreffende sloop en bouw stadhuis Deventer, digitaal, schenking door de heer N. Plooij te Deventer. 
39. Gedenkboek Jeanne Gabriëlle Ritter 'Aan onze zangleerares, in dankbare herinnering van haar leerlingen, 0,05 m1, 

schenking door mevrouw M. Peet te Duiven. 
40. Aanvulling op het archief van de stichting IJssellandschap, filmpjes van de ambassadeurs gedurende het 

jubileumjaar 2017 gemaakt, digitaal, inbewaargeving door de Stichting IJssellandschap te Olst. 
41. Twee foto's 19e eeuw met omslag (Deventer), 0,01 m1, overdracht binnen HCO, schenking. 
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Overheid (overbrengingen gemeente Deventer) 
 

1. Diverse stukken afkomstig van dynamisch archief gemeente Deventer, over gebouwen aan Het Klooster (ook 
foto's), Gemeentelijk Huisvestingsbureau en Gemeente Bathmen, 0,1 m1 

2. Jaarlijkse overbrenging Burgerlijke Stand, registers geboorte, huwelijk, overlijden Deventer, Diepenveen, 
Bathmen, 0,75 m1 

3. Foto’s binnenstad Deventer, afkomstig uit dynamisch archief, 0,02 m1 
4. Toren Lebuinuskerk (Monumentendossier gemeente), 0,2 m1 
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Bijlage II Overzicht van gereedgekomen archiefinventarissen en plaatsingslijsten 
 
ZWOLLE 
 
Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2017 

• Toegangsnummer 0198.1 Archief van het Prov. College van Toezicht op de goederen en fondsen van de NH 
Gemeenten in de prov. Overijssel, met het daarin gedeponeerde archief van de Kerkvoogden van Schokland, 
1920 – 1957, omvang 34 m 

• Toegangsnummer 0280, Collectie Prakken, 18e – 20e eeuw. Met regestenlijst, 1708 – 1795, omvang 1 m en 6 
charters 

• Toegangsnummer 0568, Familiearchief Van Hoevell, Haus Gnadenthal, oorkonden, 1400 – 1837, omvang 3 m 

• Toegangsnummer 0008, Overijsselse rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de Rekenkamer te 
Roermond, het zogenaamde ‘Spaanse Archief’, 1578 – 1632, omvang 4,12 m 

• Toegangsnummer 0134.1, Stukken van de Krijgsraad en Auditeur-Militair in het 7e Militaire Arrondissement, 
1814 – 1830, omvang 10 m  

• Toegangsnummer 0169.1, Archief van de Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij (KNKS) te  Hengelo, 
1863 – 1974, omvang 130,5 m 

• Toegangsnummer 0281.1, Archief familie Van den Santheuvel, 1597 – 1813, omvang 8 m 

• Toegangsnummer 0327, Staten van Overijssel, stukken uit het huisarchief Mensinge, 1556 – 1700, omvang 
0,25 m 

• Toegangsnummer 0556, Archief van de Raden van Beroep voor de Directe Belastingen te Zwolle, 1915 – 
1957, omvang 5 m 

• Toegangsnummer 0568.1, Familiearchief Van Hoevell, Haus Gnadenthal, Akten, 16e – 20e eeuw, omvang 7 m 

• Toegangsnummer 0599, Archieven van RIAGG Enschede en voorlopers, 1950 – 1982, omvang 1, 75 m 

• Toegangsnummer 1365.3, Archief van de Gemeente Hasselt, 1813 – 1912, omvang 33 m 

• Toegangsnummer 1615, Stichting Woning Advies Commissie (WAC-)Zwolle, omvang 0,12 m 

• Toegangsnummer 1574.1, Archief Hervormde Gemeente Holten, omvang 7 m 

• Toegangsnummer 1120, Archief van de Onze Lieve Vrouwekerk te Zwolle, omvang 21,12 m 

• Toegangsnummer 0222.2, Supplement inventaris Archivalia Huis Herinckhave en Familie Von Bönninghausen, 
1699-1934, omvang 0,125 m 

• Toegangsnummer 1623, Plaatsingslijst van familiearchief Musschenhage te Zwolle, omvang 0,24 m 

• Toegangsnummer 0486, Hervormde gemeente Lemelerveld en rechtsvoorgangers, omvang 3,5 m 

• Toegangsnummer 0167.8, Textielfabriek 'Almelo' te Almelo en haar rechtsvoorgangers, omvang 4,6 m 

• Toegangsnummer 1139, Rooms-Katholieke parochie Sint-Jozef te Zwolle, omvang 5 m  

• Toegangsnummer 1554, Archief van de Motorclub Zwolle en Omstreken, 3,5 m 

• Toegangsnummer 1622, Familiearchief S. Bodewes te Zwolle, 0,12 m 

• Toegangsnummer 1586, Collectie Hendrik Pot, omvang 1 m 

• Toegangsnummer 1626, Katholieke Bond van Ouderen te Heino, 0,24 m 

• Toegangsnummer 1634, Christelijke Zangvereniging “Halleluja” te Zwolle, 2 objecten 

• Toegangsnummer 1624, Wijk- en speeltuinvereniging Het Noorden, omvang 0,24 m 

• Toegangsnummer 1499, Coöperatieve Fruitveiling “IJsselstreek” te Olst, omvang 0,51 m 

• Toegangsnummer 1631, Apotheek W.L. Woutersen te Zwolle, omvang 2 m 

• Toegangsnummer 1632, Collectie Nieuwkamp/Traast, smeden te Haarle, omvang 0,12 m 

• Toegangsnummer 1637, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), afdeling Zwolle, omvang 0,12 m 

• Toegangsnummer 0057.1, Stadgericht Hardenberg, omvang 2,5 m 

• Toegangsnummer 0057.2, Stadgericht Hardenberg, processtukken, omvang 0,5 m 

• Toegangsnummer 0415.18, Fokvereniging Almelo-Zenderen, omvang 0,12 m 

• Toegangsnummer 1243, Ds. H. Miskotte, regisseur en hopman te Zwolle, omvang 0,5 m 

• Toegangsnummer 1601, Werkvoorzieningsschap Zwolle en Omstreken (WEZO), omvang 10 m 

• Toegangsnummer 1147.3, Gereformeerde Kerk Zwolle, omvang 11, 24 m 

• Toegangsnummer 0433.4, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland, District 
Hengelo/Enschede, secretariaat, omvang 15 m 
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• Toegangsnummer 0553, Vervallen toegangen en nadere toegangen van het Rijksarchief in Overijssel, omvang 
3 m 

• Toegangsnummer 0359.2, Nederlandse Hervormde gemeente te Heino, omvang 3,25 m  

• Toegangsnummer 0399.7, Archief afdeling Archiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel, omvang 1,36 m 

• Toegangsnummer 1638, Begrafenisfonds “Burenplicht Schelle” te Schelle/Zwolle, omvang 0,12 m 

• Toegangsnummer 0167.11, NV H. Hedeman Jr. Textielfabrieken te Almelo, omvang 11 m  

• Toegangsnummer 0568.2, Hövell, familie Van, Haus Gnadenthal te Ganswick (kreis Kleve in Duitsland) , 
omvang 0,125 m en 7 kaarten 

• Toegangsnummer 0055.1, Schoutambt Gramsbergen, omvang 0,12 m 

• Toegangsnummer 0134.1, Krijgsraad en Auditeur-Militair in het 7e Militaire Arrondissement, omvang 11 m 

• Toegangsnummer 0167.12, N.V. Stoomweverij v/h J.H. Meijerink & Zn te Winterswijk, omvang 3,25 m 

• Toegangsnummer 0167.15, , omvang 5,5 m 

• Toegangsnummer 0272, Collectie Land-, Stad-, Dijk- en Hofrechten, omvang 3 m 

• Toegangsnummer 0274, Collectie Bodde Bouman, omvang 0,75 m 

• Toegangsnummer 1182, Familie Roskam, omvang 0,36 m 

• Toegangsnummer 1465, Pieter van der Staak (1930-2007) te Zwolle, Muziekcollectie, omvang 3 m 

• Toegangsnummer 1480, Stichting Rooms-Katholiek Onderwijs te Heino, omvang 3,5 m 

 
Totaal: 52 archieftoegangen met een omvang van 376,37 meter 

 
Nadere toegangen op de Burgerlijke Stand Overijssel (toegangsnummer 0123) verschenen in 2017 

• Stad Vollenhove 1819 – 1912 (4878 akten)  

• Ambt Hardenberg 1884 – 1888, 1908 – 1912 (3028 akten) 

• Denekamp 1854 – 1862 (1024 akten) 

• Genemuiden 1828 – 1839, 1840 – 1854, 1867 – 1876, 1903 – 1912 (3772 akten) 

• Goor 1811 – 1815, 1816 – 1830, 1831 – 1846, 1847 – 1855, 1856 – 1872, 1886 – 1895 (5012 akten)  

• Heino 1811 – 1832 (836 akten) 

• Zalk en Veecaten 1811 – 1912 (1438 akten) 

• Kampen 1844 – 1853 (4058 akten) 

• Hasselt 1811 – 1829 (874 akten) 

• Goor 1873 – 1885 (1047 akten) 

• Goor 1896 – 1902 (592 akten) 

• Grambergen 1824 – 1834 (517 akten) 

• Haaksbergen 1891 – 1896 (817 akten 

• Ambt Hardenberg 1908 – 1912 (1674 akten) 

• Gramsbergen 1835 – 1878 (2852 akten) 

• Goor 1903 – 1912 (821 akten) 

• Gramsbergen 1811 – 1823 (518 akten) 

• Gramsbergen 1879 – 1887 (962 akten) 

• Gramsbergen 1897 – 1902 (740 akten) 

• Hasselt 1896 – 1902 (511 akten) 

• Enschede 1961 – 1965 (5899 akten) 

• Gramsbergen 1903 – 1912 (1281 akten) 

• Hellendoorn 1861 – 1869 (1432 akten) 

• Haaksbergen 1811 – 1815 (472 akten) 

• Haaksbergen 1816 – 1825 (1186 akten) 

• Haaksbergen 1844 – 1854 (1342 akten) 

• Gramsbergen 1888 – 1896 (989 akten) 

• Haaksbergen 1834 – 1843 (1405 akten) 

• Haaksbergen 1855 – 1864 (1232 akten) 

• Ambt Vollenhove, 1819 – 1912 (6290 akten) 

• Grafhorst, 1811 – 1833 (285 akten) 
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• Haaksbergen, 1826 – 1833 (962 akten) 

• Haaksbergen, 1865 – 1873 (1106 akten) 

• Haaksbergen, 1883 – 1890 (1166 akten) 

• Haaksbergen, 1897 – 1912 (2612 akten)  

• Stad Hardenberg, 1819 – 1837 (531 akten) 

• Kampen, 1909 – 1911 (1577 akten) 

• Rijssen 1811 – 1844 (2944 akten) 

• Ambt Hardenberg, 1819 – 1830 (931 akten) 

• Stad Hardenberg, 1838 – 1902 ( 2686 akten) 
 
DEVENTER 
 
Nieuw ontsloten en gepubliceerde archieftoegangen in 2017 
 
Toegangsnr. Titel Periode Omvang Gepubliceerd 

1182 Vrouwenvereniging Lijsbeth-Catharina, Voorstad 1950-1984 0,10 m Ja 

1297 Vrouwenvereniging Zwolse buurt 1970-2000 0,20 m Ja 

1323 Deventer beiaardkring 1974-1995 0,20 m Ja 

1437 Christelijke ULO 1929-1954 0,10 m Ja 

1493 Clubbladen DVV Go Ahead 1921-2002 0,50 m Ja 

878 Stoomolieslagerij Ten Hove 1844-1952 1,5 m Ja 

928 Comité van huisvesting en verzorging 
oorlogsslachtoffers 

1940-1945 0,1 m Ja 

939 Nederlandsch onderwijzers genootschap, afdeling 
Deventer 

1850-1923 0,2 m Ja 

948 Organiserende comité’s tentoonstelling HYVO 1924-1925 0,2 m Ja 

1014 Stichting herdenking Geert Grote 1982-1984 0,2 m Ja 

1288 H.J. Beltman 1945-1946 0,25 m Ja 

1325 Deventer Gymnastiekvereniging Voorwaarts 1890-1990 3 m Ja 

1515 Architect W.A.M. (Wolter Antonius Maria) te 
Riele - tekeningen 

ca. 1903-1921 44 
tekeningen 

Ja 

715 Bolkestein 1957-1975 2,4 m ja 

1365 Fotoalbums 19e en 20e 
eeuw 

115 albums ja 

1494 Lutherse vrouwenvereniging Hanna 1922-1987 0,2 m ja 

1311 Gemeentelijke woningstichting GWS 1921-1993 7 m ja 

1451 Raad van Kerken 1973-2010 2 m ja 

1064 Evengalisch-Lutherse gemeente 1672-1994 11 m ja 

835 Openbare Elegastschool 1940-1993 2 m ja 

1012 Comite tot herstel Deventer luidklokken en 
carillon 

1945-1954 0,1 m ja 

1335 Deventer Oranje Vereniging 1862-1973 1 m ja 

920 Rooms Katholiek Armbestuur 1809-1990 1 m ja 

Totaal 12 nieuwe archieftoegangen, 33,25 meter, 44 tekeningen en 115 albums. 
 
Nadere toegangen per inventarisnummer (NTNI) nieuw gepubliceerd in 2017:  
 
0723.105 
0723.106 
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0723.107 
0723.108 
0723.109 
0723.148 
0723.155 
0723.156 
0723.157 
0723.159 
(Aantal persoonsbeschrijvingen onbekend) 

 
Aantal archieftoegangen aangemaakt in 2017 
 
Toegangsnr. Titel Periode Omvang Gepubliceerd 

1600 Fotograaf T. de Kreek onbekend onbekend nee 

1601 Stichting Wesseling van Breemen 1988-2017 2 m nee 

1602 Milieu- en Hinderwetvergunningen 
Deventer 

1991-1999 15 m nee 

1603 Collectie P. Maltha 1930-1980 onbekend nee 

1604 Collectie padvinderij 1946-1955 0,2 m nee 

1605 Beeldmateriaal St. Elisabethsgasthuis/ 
Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven 

1890-2000 91 glasnegatieven en 
2500 foto’s 

nee 

1606 Milieu- en Hinderwetvergunningen 
Bathmen 

1938-2005 56 m nee 

1607 Glasnegatieven W.J. Ankersmit 1900-1950 357 glas- negatieven nee 

1608 Buurtwerk wijk 2 1972-2009 1 m nee 

1609 Landgoed De Kranenkamp 1721-1916 0,1 m nee 

1610 Muziekvereniging Ons Ideaal 1912-2000 0,3 m nee 
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Bijlage III  
 
Publicaties: 
 

• Jos Mooijweer: ‘De Hanze: historisch fenomeen en publiekslieveling’ in: MijnStadMijnDorp, Historisch 
Tijdschrift Overijssel (online) 5 (2017) nr. 2.  
 

Bijdragen geleverd aan publicaties: 
 

• Boek ‘Zwollerkerspel’ van Wim Coster, Waanders Uitgevers, mei 2017 

• Beeldmateriaal voor het boek ‘Hofjes in Zwolle’ van Jan ten Hove, februari 2017 

• Divers beeldmateriaal voor de periodieke uitgave van het Zwols Historisch Tijdschrift 

• Bewegend en stilstaand beeldmateriaal ten behoeve van een documentaire over Leo Major, gemaakt door 
een Canadese filmploeg 

 
Overige bijdragen:. 
 

• Beeldmateriaal voor de afd. archeologie van de gemeente Zwolle 

• Kaart Zwolle van Braun en Hogenberg (groot formaat  ± 800 MB) voor het vervaardigen van een glas in lood 
wand in het Wijnhuis in Zwolle 

• Kaart Blaeu (groot formaat ± 1000 mb) voor het vervaardigen van het vloerkleed in de Stadskamer 

• Diverse kaarten ten behoeve van Museum Giethoorn ’t Olde Maat Huus, 8 kaarten (permanente 
tentoonstelling) 
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Bijlage IV 
 

Bestuurs- en redactielidmaatschappen: 
 
Mw. 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  
 
Dhr. J. Seekles  

• Lid van de Werkgroep Straatnaamgeving van de gemeente Zwolle  
 
Mw. A. Keen 

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

• Redactielid van het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer 
 
Dhr. C. Tromp 

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

Dhr. A. Slob (tot 31 oktober) 

• Lidmaatschap Commissie Convent, directeurenoverleg Regionaal 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 

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

• Bestuurslid van Stichting Thorbecke 

• Bestuurslid stichting Parlementaire Geschiedschrijving 

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

• Lid van 150 jaar High Tech Twente 
 
Dhr. J. Wigger 

• Thesaurier Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis 

• Adviseur Stichting Heemkunde Denekamp 

• Adviseur Klankbordgroep bewonings- en landschapsgeschiedenis van Twente 
 
Dhr. H. Sietsma 

• Bestuurder stichting Allemaal Zwolle en interim directeur stichting IJsselacademie  

• Voorzitter Stichting Klinkend Erfgoed Nederland 

• Voorzitter Vereniging van Orgelbouwers in Nederland 

• Directeur Stichting Kasteel Amerongen 

• Bestuurder-directeur Rijksmuseum Huis Doorn 

• Lid bestuur Regionaal Bureau voor Toerisme Utrechtse Heuvelrug en Vallei 

• Voorzitter kerkenraad gereformeerde kerk Ermelo 

• Lid bestuur Hartmans Fonds (scholing jonge ambtenaren) 

• Zzp-er bureau SATB (Sietsma Advies Toezicht en Bestuur)  
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Dhr. J. Mooijweer 

• Mederedacteur Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot 
beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 

• Lid Raad van Toezicht Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove 
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Bijlage V Verpakte archieven 2017 

 
Zwolle 
 

Beschrijving 

Archiefnr. 
Omvang in 

meters 
Hoogschoutambt Hasselt, aanvulling 0037.4 0,12 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Deventer 0090 0,24 
Comité tot het verlenen van steun en huisvesting etc… 0153 0,60 
Archief van de Schoolopzieners in Overijssel 0154 0,12 
Koninklijke Ten Cate N.V. te Almelo 0167.24 29,00 
Koninklijke Stoomweverij N.V. te Nijverdal 0167.4 52,00 
N.V. Nederlandsche Stoombleekerij te Nijverdal 0167.6 3,72 
Firma J.H. Meijerink en Zonen, sinds 1929 N.V. Koninklijke (1951) 
Stoomweverij  0167.12 3,25 
N.V. Twentsche Katoendrukkerij te Goor 0167.15 5,50 
Firma Dikkers en Co, Kassiers te Hengelo 0174 1,60 
Landgoed Vilsteren 0226.1 1,50 
Collectie kleine aanwinsten 0269.1 8,50 
Gansneb genaamd Tengnagel, familie 0285.4 0,12 
Nederlandse Hervormde gemeente te Wijhe 0308.1 5,00 
KvK 0329.2 0,12 
Gereformeerde Kerk te Ommen 0309.2 8,00 
Nederlandse Hervormde gemeente te Heino 0359.2 2,25 
 Nederlandse Hervormde gemeente te Hengelo  0360 14,00 
Chr. Boeren en Tuindersbond 371.5 0,12 
Coöperatieve Landbouwvereniging te Steenwijk 0413.11 0,40 
Archief van de Fokvereniging Almelo-Zenderen 0415.18 0,10 
Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij “Almelo” te Almelo 0415.21 1,24 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland, 
District Hengelo/Enschede, secretariaat, aanvulling 0433.1 3,00 
Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), later NKV 0480 0,60 
Nederlandse Hervormde gemeente te Lemelerveld  0486 3,20 
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Overijssel 0524 7,00 
Rijkszuivelconsulentschap voor Overijssel en de Noordoostpolder 
te ZL 0530 2,24 
Hövell tot Westerflier, J.G.F.M.G. baron van 0568.6 1,72 
Volkshogeschool Diependaal te Markelo 601 4,00 
Gem Zwolle, Dienst Openbare Werken 0717 0,50 
Archief van de Gemeentelijke Brandweer te Zwolle 0719.1 28,60 
Stichting Milieucentrum ‘De Nooterhof’ te Zwolle 0722 1,80 
Practische Ambachtsschool te Zwolle 0775 2,75 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de 
Geneeskunst enz 0965 2,10 
Rotaryclub Zwolle 1066 1,80 
Humanistisch verbond, afdeling Zwolle 1069 1,70 
Rooms-Katholieke Onze Lieve Vrouweparochie te Zwolle, 
aanvulling 1120.2 1,50 
Nederlandse Christen Vrouwenbond, afd. Ittersum-Zwolle-Zuid 1238 0,80 
Rooms-Katholieke parochie St. Jozef te Zwolle 1139 4,60 
Raad van Kerken te Zwolle 1157 1,00 
Basisgemeente 'De Werkplaats' te Zwolle 1158 1,50 
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Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Vollenhove 1323 0,50 
Regio IJssel Delta 1348.1 5,40 
Regio IJssel Vecht 1348.2 9,00 
Regio IJssel Vecht 1348.3 21,70 
Bremer, Firma H.J. , Jacht-en ruitersport te Zwolle 1349 4,60 
Gemeente Genemuiden, burgerlijke stand en bevolkingsregister. 1364.3 10,50 
Rooms-Katholieke parochie Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld 1407 4,00 
Seigers 1414 0,12 
Rooms-katholieke parochie St.Willibrordus te Vilsteren 1420 1,24 
Ned Hervormde gemeente te Raalte 1425 5,50 
Horst, J. van der, gouverneur te Olst 1435.6 0,12 
Brandweer Regio IJssel Vecht 1452.1 3,00 
Textielhandel Baron en voorgangers te Hellendoorn 1461 3,25 
GGD Regio Ijssel Vecht 1463.1 2,60 
Nederlandse Hervormde Vereniging ter bevordering van het 
kerkelijk medeleven te Hasselt, later Nederlands Hervormde 
gemeente 'De Baak' te Hasselt 1467 5,25 
Collectie Jeugd- en opbouwwerk te Zwolle 1470 0,36 
Zwolse Zangraad 1471 0,84 
Stichting Vrouw, Geloof en Samenleving 1474 0,36 
Waalse Kerk (Église Walonne) te Zwolle 1475 3,20 
Unie van Vrijwilligers Overijssel 1476 0,75 
Stichting Minderheden Overijssel 1483 5,00 
Geref. Kerk Hengelo 1492 16,50 
Ziekenhuis de Wezenlanden 1495 10,36 
Archief Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832. 1534.1 2,00 
Schuur, J., honorair consul van Letland in Oost-Nederland 1536 0,12 
Motorclub 1554 3,50 
Archieven van de Hervormde Gemeente Holten, 1816-1995 
(2014) 1574.1 6,50 
Familie en bedrijfsarchief Porte te Zwolle 1593 1,75 
Gereformeerde Kerk te Hellendoorn 1594 4,00 
Gereformeerde Kerk te Lemelerveld 1597 2,00 
Gereformeerde Kerk te Zwartsluis 1600 6,30 
Archieven van de Werkvoorzieningsschap te Zwolle e.o. 1601 7,25 
RTV Raalte 1607 0,40 
Wijk – en speeltuinvereniging “het Noorden” te Zwolle 1624 0,24 
Familiearchief de Groot te Ijsselmuiden 1629 0,12 
Archief van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), 
afdeling Zwolle 1637 0,10 
Begrafenisfonds “Burenplicht Schelle” te Schelle,Zwolle 1638 0,12 
Totaal   317,21 
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Bijlage VI - Kostenverdeelstaat  
 

 
 
  

Baten Lasten
Directe Indirecte kostenverdeling

Kostenverdeelstaat Lumpsum baten Directe baten
Materiele 

kosten
Lonen

Indirecte 

personeels- 

kosten

Afschrijvings- 

kosten

Huisvestings- 

kosten

Organisatie- 

kosten
Totaal in %

Dienstverlening 924.461 6.205 53.122 304.650 281.376 54.772 230.098 73.975 997.992 17,3%

Presentatie 680.085 296.127 144.040 228.376 229.182 13.729 67.420 51.431 734.178 12,7%

Toegankelijkheid & Beheer 2.263.604 111.669 289.990 516.198 620.688 34.914 851.066 130.794 2.443.648 42,3%

Collecties 660.822 355 16.385 201.484 229.182 12.934 204.944 48.454 713.383 12,3%

Kennis & Advies 822.930 141.161 285.422 270.448 204.138 13.294 65.283 49.801 888.385 15,4%

Totaal lasten 5.351.903 555.517 788.958 1.521.156 1.564.565 129.642 1.418.811 354.454 5.777.586 100,0%

Totale baten Totale lasten Saldo

Dienstverlening 930.666 997.992 -67.325

Presentatie 976.212 734.178 242.034

Toegankelijkheid & Beheer 2.375.273 2.443.648 -68.375

Collecties 661.177 713.383 -52.206

Kennis & Advies 964.091 888.385 75.706

Totaal 5.907.420 5.777.586 129.834

Financieringsfunctie 21.824

Saldo bijzondere baten/lasten 13.116

Toevoeging reserve 15.000

Resultaat 79.894


