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Voorgesteld besluit

Vast te stellen de Archiefverordening gemeente Coevorden
2018.

Aan de raad,
Inleiding
Volgens de Archiefwet dient de gemeente de zorg voor archieven uit te oefenen op basis van een
verordening. Deze archiefzorg, de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het
informatiebeheer, ligt bij het college van burgemeester en wethouders.
Daaronder zijn zowel begrepen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de archiefbescheiden.
maar ook die zaken die noodzakelijk zijn om efficiënt en effectief beheer mogelijk te maken zoals
geschikte huisvesting, deskundig personeel en voldoende financiën.
Volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995 is bepaald dat overeenkomstig een door de
gemeenteraad vast te stellen verordening, burgemeester en wethouders zorg dragen voor de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Deze verordening wordt aan gedeputeerde
staten medegedeeld.
Bijgaand treft u de nieuwe Archiefverordening 2018 aan.
Deze Archiefverordening is opgesteld naar de huidige wet- en regelgeving en vervangt daarmee de
Archiefverordening 2011.
Argumenten
De Archiefverordening 2011 is verouderd.
De Archiefverordening 2018 sluit qua begrippen en uitgangspunten beter aan bij de Archiefwet. Ook
is de opbouw van de Archiefverordening grondig aangepast. Hierdoor komt duidelijker naar voren
wat de rol is van het college van B&W en de gemeenteraad.

Opmerkingen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met expertise uit provincies en
gemeenten in 2017 een model-archiefverordening ontwikkeld om de juridische kwaliteit te
verhogen, aangepast aan de geldende wet- en regelgeving.
Daarbij is gekeken hoe een betere inhoudelijke verbinding gelegd kan worden met archiefinnovatie
en de ontwikkelingen in de digitalisering en duurzame opslag van digitale informatie. De VNG heeft
daarvoor in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen daartoe in 2012 een Archiefconvenant
ontwikkeld.
Inhoudelijk gezien ligt de nadruk meer op de verbinding van archieven met het informatiebeleid. De
digitale ontwikkeling maakt het noodzakelijk om in de inrichting van de informatiehuishouding en
bij de vorming van digitale archiefbescheiden (onder meer door metadatering) reeds rekening te
houden met duurzame toegankelijkheid.

Kenmerk:

Verder is er meer aandacht voor het zogenoemde horizontaal toezicht dat door de gemeenteraad
wordt uitgeoefend. In het kader van de Wet Revitalisering generiek toezicht is de rol van het
interbestuurlijk toezicht uitgeoefend door de provincies verkleind en die van de gemeenteraad
versterkt. Door de VNG is in de handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet een
raamwerk van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's) opgenomen dat als basis dient voor het
archieftoezicht van de archivaris op de nog niet overgebrachte archiefbescheiden en de inrichting
van het jaarlijkse verslag van het college aan de raad.
Tot slot komt de optie verwerving en beheer van particuliere archieven in beeld. In 2013 is in het
rapport van de commissie Gewaardeerd Verleden de nieuwe waarderingssystematiek beschreven.
Kern daarvan was de verbinding van archieven van de overheid en die van de particulieren om een
goed beeld te geven van de interactie tussen overheid en samenleving en daarmee een beeld te
geven van de maatschappelijke ontwikkelingen. Een goede toepassing van deze (niet verplichte)
methodiek vraagt om actieve verwerving van relevante particuliere archieven.

Kosten, baten, dekking
n.v.t.
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling door uw raad maken wij de verordening bekend via
www.coevorden.nl/bekendmakingen en nemen wij deze op in het verordeningenregister en het
regelingenbestand op www.overheid.nl.
Ook doen wij, zoals is bepaald in artikel 30 van de Archiefwet 1995, mededeling van de verordening
aan gedeputeerde staten van Drenthe.
Communicatie
Naast bekendmaking geen extra communicatie.
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