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Beleidsplan Westfries Archief 2020 - 2023
Beleidsplan

Voorstel:

Het Beleidsplan van het Westfries Archief voor de periode 2020 – 2023 vast te
stellen

Toelichting:

In het najaar is nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2020 – 2023. De visie
daarin is dat het Westfries Archief staat voor een duurzaam, toegankelijk,
betrouwbaar en levend geheugen van Westfriesland.
Het plan trekt gedeeltelijk de ingeslagen paden van het vorige beleidsplan door.
Dat betekent dat veel nadruk wordt gelegd op het partnerschap met de
aangesloten gemeenten. Belangrijk speerpunt blijft het door ontwikkelen van het
eDepot, een regionale voorziening die het mogelijk maakt om digitale bestanden
duurzaam te bewaren. Daarnaast zal het Westfries Archief de gemeenten blijven
adviseren de digitale ontwikkelingen en archivering.
Het Westfries Archief bewaart en ontsluit de bronnen die het verhaal van het tot
stand komen van de Westfriese identiteit vertellen. Hiermee leveren we een
bijdrage aan de doelstellingen van het Pact van Westfriesland.
Bij het nader ontsluiten van de collecties zal gebruik gemaakt worden van nieuwe
technieken zoals OCR en het inzetten van crowdsourcing.
Het digitaliseren van veel gebruikte bestanden, waarmee deze via het internet
raadpleegbaar worden, zal worden gecontinueerd.
Het Westfries Archief mist capaciteit voor het inventariseren van archieven en
daardoor lopen de achterstanden op, inmiddels tot zo een 500 strekkende meter.
Er zal een actieplan worden opgesteld om deze achterstanden in de beleidsperiode
weg te werken.
Het gebouw van het Westfries Archief bestaat inmiddels bijna twintig jaar en de
depots raken langzamerhand vol. Er zullen plannen gemaakt worden om de
opslagruimte te optimaliseren.
Een nieuwe doelstelling in het beleidsplan is het opzetten van een educatief
programma om de schoolgaande jeugd van Westfriesland kennis te laten maken
met hun eigen lokale geschiedenis. Dit ondersteund de doelstellingen van het Pact
van West-Friesland. De samenwerking met musea, bibliotheken en historische
verenigingen zal worden geïntensiveerd.
Het concept jaarverslag is op 19 december tegelijk met de kadernota 2021 aan de
deelnemende gemeenten toegestuurd. Om de gemeenten de mogelijkheid te
geven een zienswijze op het jaarverslag uit te brengen.
Van de gemeente Medemblik is een positieve zienswijze ontvangen. De overige
gemeenten hebben geen zienswijze ingediend of nemen het beleidplan voor
kennisgeving aan.
Het algemeen bestuur van het Westfries Archief,
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