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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
1. de Archiefverordening gemeente Velsen 2013 vast te stellen
2. de Archiefverordening 2002 gemeente Velsen in te trekken
3. dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie
Samenvatting

Op grond van de Archiefwet 1995, veranderende wet- en regelgeving, digitale ontwikkelingen en op
nadrukkelijke verzoek van de archiefinspectie van het Noord-Hollands Archief is het noodzakelijk
een nieuwe archiefverordening vast te stellen. Bij het opstellen van de archiefverordening is
gebruik gemaakt van de model verordeningen van de LOPAI (landelijke archiefinspecteurs) en van
het Noord-Hollands Archief.
Aanleiding

Aanleiding voor de actualisering van de archiefverordening is de veranderende wet- en regelgeving
en de digitale ontwikkelingen. Met de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de bevoegdheden van
de raad gewijzigd. Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (2012) is de
toezicht op de gemeentelijke archiefketen gewijzigd. Daarnaast houdt de bestaande
archiefverordening te weinig rekening met digitale gemeentelijke archiefdocumenten. In het
jaarverslag van de archiefinspectie over 2012 is het actualiseren van de verordening één van de
aandachtspunten. In collegebericht 68 van dit jaar heeft het college aangegeven deze
aandachtspunten op te pakken.
Programma

n.v.t.
Kader

Archiefwet 1995
Wet dualisering gemeentebestuur
Wet Revitalisering Generiek Toezicht
Beoogd doel en effect van het besluit

Het doel is om een actuele archiefverordening te hebben conform huidige wet- en regelgeving en
rekening houdend met digitale gemeentelijke archiefdocumenten.
Directe maatschappelijke consequenties

n.v.t.
Argumenten

1. Voldoen aan huidige wet- en regelgeving. Zo is in het kader van de dualisering het beheer van
de archiefbewaarplaats uit de verordening gehaald. Dit komt terug in het Besluit
Informatiebeheer welke het college vaststelt.
2. Aansluiten bij digitale ontwikkelingen
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Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.
Financiële consequenties

n.v.t.
Uitvoering van besluit

Na het besluit van de raad, zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
De verordening wordt opgenomen in de Regelingenbank van Velsen.
In de nadere invulling van de in de verordening opgenomen beleidskaders zal het 'Besluit
informatiebeheer gemeente Velsen 2013' ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

•

Archiefverordening gemeente Velsen 2013

Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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