
eineente

dantumadiel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de

Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit

1995;

besluit:

1. als gemeentearchivaris te benoemen per 1januari 2019: de heer T.Jongsma in de functie van

archivaris bij het team Ynformaasjefoarsjenning, ôfdieling Bedriuwsfiering van de gemeente

Noardeast-Fryslân;

II. als archiefbewaarplaatsen aan te wijzen

- Locatie Damwâld; de kluisruimte van het gemeentehuis van Dantumadiel, Hynsteblom 4 te

Damwâld;

- Locatie Dokkum; de kluisruimte in het pand Brokmui 62 te Dokkum;

- Locatie Ferwert; de kluisruimte in het pand Hegebeintemerdyk 2 te Ferwert;

- Locatie Kollum; ruimte no.068 op de begane grond in het pand van Limburg Stirumweg 18 te

Kollum.

III. a. een Strategisch Informatie Overleg (SIO) in te stellen waarin ten minste zitting hebben:

- De gemeentesecretaris! algemeen directeur

- De gemeentearchivaris

- De informatiemanager

b. een onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen, wordt

uitgenodigd voor het SIO voor de wettelijk verplichte onderdelen vervanging, vervreemding en

selectielijst. Dit is een deskundige op het terrein van de relatie tussen burger en overheid en

de betekenis van overheidsinformatie voor deze relatie.

c. voor de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân een gezamenlijk SlO in te stellen.

IV. dat dit besluit in werking treedt één dag na publicatie, terug werkt tot 1 januari 2019 en wordt

aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatie- en archiefbeheer Dantumadiel

2019.



Belanghebbende9’ kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een

bezwaarschrift J(dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Dantumadiel, postbus 13, 9290 AA, Kollum.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland;

postadres: postbus 781, 9700 AT Groningen; digitaal adres:

inforechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een

bezwaarschrift hebt ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Aldus vastgesteld in de verga

gemeente Dantumadiel 2 jul

Burger

van het college van burgemeester en wethouders van de

2


