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Agendanummer

Onderwerp
Vaststelling Archiefverordening gemeente Steenbergen 2018

Steenbergen; 27 februari 2018

Aan de raad,

1. Inleiding

Volgens de Archiefwet 1995 ligt de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeenten bij het college van
burgemeester en wethouders. Artikel 30 van de Archiefwet bepaalt dat de gemeenteraad een
Archiefverordening vast stelt, waarin vastgelegd wordt op welke wijze het college de zorgplicht voor het
archief uitvoert. Volgens artikel 32 moet de gemeenteraad tevens regels stellen over de wijze waarop het
toezicht op de naleving van de archiefwetgeving is geregeld.
Op 19-02-2015 heeft uw raad de Archiefverordening gemeente Steenbergen 2015 vastgesteld. In uw
vergadering van 17-12-2015 heeft uw raad ons college toestemming verleend om de gemeenschappelijke
regeling West-Brabants Archief vast te stellen. Deze is in werking getreden op 1 juli 2016. Sindsdien
fungeert het West Brabants Archief (WBA) als gemeentearchivaris voor de deelnemende gemeenten,
waaronder Steenbergen. In 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe
model-Archiefverordening opgesteld. De colleges van de gemeenten die deel nemen aan het WBA stellen
de raden voor dit model over te nemen.
2. Achtergrond

De voorliggende Archiefverordening is gebaseerd op een recent model van de VNG. Het betreft een
zwaar gedereguleerde en ingekorte Archiefverordening. Geschrapt zijn de bepalingen die enkel
herhaalden wat al in landelijke regelgeving was geregeld, bepalingen die niet in een raadsverordening
thuishoren en bepalingen waarin ontoelaatbaar werd afgeweken van landelijke regelgeving. Dit
gedereguleerde model sluit qua begrippen en uitgangspunten aan bij de Archiefwet. Ook is de opbouw
van het model grondig aangepast. Hierdoor komt duidelijker naar voren welke rol gespeeld moet worden
door het college enerzijds en de raad anderzijds.
3. Overwegingen

Zaken die al in de Archiefwet zijn geregeld en die automatisch doorwerken, worden uit het oogpunt van
goede regelgeving niet ‘herhaald’ in deze verordening. Ook bevat deze verordening geen regels ten
aanzien van taken en bevoegdheden die rechtstreeks bij burgemeester en wethouders zijn belegd en ten
aanzien waarvan de gemeenteraad geen uitdrukkelijke regelgevende bevoegdheid is toebedeeld. Dit
betreft onder andere:

Ter inzage ligt:

1. De bevoegdheid om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen. Dit volgt al uit artikel 31
van de Archiefwet.
2. De taak ervoor zorg te dragen dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen
van een door burgemeester en wethouders toe te passen kwaliteitssysteem. Dit volgt al uit artikel 16
van de Archiefregeling.
3. Het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel. Die bevoegdheid is al geregeld in artikel 160,
eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet.
De Archiefverordening voldoet, behalve aan de Archiefwet, aan de eisen die het Archiefbesluit 1995 en
de Archiefregeling daaraan stellen. Ook is deze in lijn is met de Gemeentewet en de Algemene wet
bestuursrecht.
4. Middelen

n.v.t.
5. Risico’s

Het niet hebben van een nieuwe actuele archiefverordening 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.
6. Communicatie/Aanpak

Vaststelling van de nieuwe verordening dient, conform artikel 30 van de Archiefwet 1995, medegedeeld te
worden aan Gedeputeerde Staten.
7. Voorstel

Wij stellen u voor de Archiefverordening gemeente Steenbergen 2018 vast te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burg
de secretaris

It, MBA
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