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Raadsvergadering

Agendanummer

19 maart 2015

Onderwerp
Vaststelling Archiefverordening

Steenbergen; 24 februari 2015

Aan de raad,
1.Inleiding
Ingevolge de Archiefwet 1995 draagt het college zorg voor de papieren en digitale archieven van de
gemeente Steenbergen. Zij doen dat overeenkomstig een door de gemeenteraad vast te stellen
archiefverordening. De archiefverordening geeft aan op welke wijze aan de zorg voor archieven inhoud
wordt gegeven. Daaronder zijn begrepen de verantwoordelijkheid voor het beheer van digitale en
papieren archieven en die zaken die noodzakelijk zijn om efficiënt en affectief beheer mogelijk te maken
zoals voldoende en geschikte huisvesting, deskundig personeel het vaststellen van beheersregels en
voldoende financiën.
2. Achtergrond
Door de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht eind 2012 is het specifieke 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 tot een
tweejaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad over de uitvoering van de archieftaken middels kritische
prestatie indicatoren (KPI's).
3. Overwegingen
De huidige Archiefverordening 2006 en het Besluit Informatiebeheer 2006 zijn gebaseerd op inmiddels
verouderde (archief)wetgeving. Op 1 april 2010 is de Archiefregeling in werking getreden. De
Archiefregeling stelt regels voor inrichting en bouw van archiefruimten, de geordende en toegankelijke
staat van archieven en de duurzaamheid van archiefmateriaal. De regeling is aangepast aan actuele
ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer en is meer doelstellend geformuleerd. De
belangrijkste wijziging is dat de Archiefregeling zich niet beperkt tot klassieke papieren archiefbescheiden
maar zich tevens uitstrekt over digitale documenten en digitale informatiebestanden.
4. Middelen
n.v.t.
5. Risico's
Het niet hebben van een nieuwe actuele archiefverordening en besluit informatiebeheer wordt gezien als
taakverwaarlozing in het kader van het toezicht door de provincie op de archiefzorg. De provincie kan
diverse maatregelen nemen wanneer er sprake is van taakverwaarlozing.

Ter inzage ligt:

6. Communicatie/Aanpak
Vaststelling van de nieuwe verordening dient, conform artikel 30 van de Archiefwet 1995, medegedeeld te
worden aan Gedeputeerde Staten.
7. Voorstel
a. Vastte stellen de Archiefverordening gemeente Steenbergen 2015
b. De Archiefverordening gemeente Steenbergen 2006 in te trekken met ingang van de dag waarop de
onder a. van dit besluit genoemde verordening in werking treed.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secŗetapfs
de burgemeester

