
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 november 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 november 2014 

Nummer : 61 

Onderwerp : Vaststell ing Archiefverordening Haren 

Bijlage(n) : Concept Archiefverordening 

   

   

   

   

Samenvatting : Gemeenten zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht 
een Archiefverordening vast te stellen. De huidige Archief-
verordening is vastgesteld op 28 oktober 1996. Als gevolg 
van het in werking treden van de Archiefregeling en de Wet 
revitalisering generiek toezicht in respectieveli jk 2010 en 
2012 is het noodzakeli jk de archiefverordening aan te pa-
sen. 

  Voorstel: Vaststellen Archiefverordening gemeente Haren 
2014 en intrekken Archiefverordening gemeente Haren, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 28 oktober 1996   

Voorgestelde beslissing : De Archiefverordening voor de gemeente Haren vaststellen 
 



 2  

De huidige archiefverordening uit 1996 voldoet naar onze mening niet aan de huidige 
wet- en regelgeving. Op 1 april 2010 is de Archiefregeling in werking getreden. Deze is 
een samenvoeging van de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden, de Regeling 
geordende en toegankeli jke staat archiefbescheiden en de Regeling bouw en inrichting 
archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. De regeling is aangepast aan actuele ont-
wikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.  
 
Door de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht eind 2012 is het speci-
f ieke toezicht van de provincies in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door 
generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Om dit toezicht handen en voeten te 
geven verplicht de nieuwe archiefverordening het college tot een jaarli jkse raportage 
aan de raad over de uitvoering van archieftaken. Deze rapportage wordt na vaststel-
l ing tevens aan de provinciale archiefinspectie gestuurd. 
 
Op grond van artikel 7 van de archiefverordening zal het college het besluit informa-
tiebeher vaststellen. In dit besluit wordt de ambteli jke verantwoordeli jkheid geregeld 
voor het beheer van documenten en wordt geregeld dat documenten in goede, geor-
dende en toegankeli jke staat worden gebracht en bewaard. 
 
Wij stellen u voor om de modelverordening van het Landeli jk Overleg Provinciale Ar-
chiefinspecteurs te hanteren. Het betreft hier een verordening die geheel voldoet aan 
de actuele wet- en regelgeving. Deze archiefverordening geeft aan op welke wijze aan 
de zorg voor archieven inhoud wordt gegeven. 
 
De tekst van de verordening en het besluit informatiebeheer hebben wij ter informatie 
voor u ter inzage gelegd. Het is de bedoeling dat het besluit informatiebeheer in wer-
king treedt op de dag dat de verordening in werking is getreden. 
 
Haren, 20 oktober 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


