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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00404 Raadsvergadering d.d. 09 okt 2018

Voorstel
1. De archiefverordening gemeente Nederweert 2018 vast te stellen.
Inleiding
Onze archiefverordening sluit niet meer aan bij de digitale ontwikkelingen en is toe aan vernieuwing. De
verordening legt vast wat de zorg is die burgemeester en wethouders voor de gemeentelijke archiefbescheiden
moet voeren. En stelt daarmee de kaders voor de uitvoering van die zorg.
Beoogd effect
1. Voldoen aan onze wettelijke verplichting om een Archiefverordening vast te stellen.
2. De kaders voor het digitale en papieren (analoge) archief- en Informatiebeheer vast te stellen.
3. Een leesbare Archiefverordening op te stellen.
Argumenten
1.1. Archiefverordening verplicht Artikel 30 en 32 van de Archiefwet
Artikel 30 stelt het college verplicht om een Archiefverordening op te stellen. En deze door de raad te laten vast
stellen. Het concept archiefverordening is bijgevoegd in bijlage 1. In cursief is aangegeven welke artikelen die
nieuwe of veranderd zijn.
2.1. Verplichting om samenhang archiefbeheer en informatiebeleid te regelen
Voor de actualisatie is het nieuwe model van de VNG gebruikt. Het nieuwe model is gericht op de digitale
ontwikkelingen. Nieuw in de verordening is de verplichting voor het college om te zorgen voor samenhang van
het archiefbeheer met de andere onderdelen van het informatiebeleid zoals;
o informatiemanagement;
o informatiearchitectuur;
o informatiebeveiliging;
o openbaarheid;
o en de persoonsgegevensbescherming
De beheerregeling en aanwijzings- en benoemingsbesluit leggen de invulling van deze verplichting vast. Het
college heeft onlangs de beheerregeling en het aanwijzingsbesluit vastgesteld. Deze zijn bijgevoegd in bijlage 2
en 3.
2.2. De archiefbewaarplaats open stellen voor particulieren archiefbescheiden
Artikel 4 gaat over de opname van particulieren archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats. De nieuwe
verordening biedt de keuzemogelijkheid om 4 wel of niet op te nemen in de Archiefverordening. Het college stelt
voor om artikel 4 wel op te nemen omdat:
- Het is voor onze burgers waardevol als de gemeente zich inzet om unieke/bijzondere archiefstukken te
behouden. Denk aan documenten/boeken, foto’s, prenten, hout- of glaswerk, etc. die iets vertellen over de
geschiedenis van onze gemeente.
Een van de mogelijkheden om te zorgen dat dergelijke stukken bewaard blijven is door de stukken op te
nemen in onze archiefbewaarplaats. Dit artikel biedt de mogelijkheid om dit te doen.
- In de afgelopen jaren hebben we twee keer particulieren archieven opgenomen in onze
archiefbewaarplaats. Namelijk:
o scriptie Dialectgeografie van het Weertlands van Jos van de Wouw;
o het archief van het Groene Kruis Nederweert uit de periode 1922 – ca. 1975.
- Het artikel maakt het mogelijk om af te wegen om archieven wel of niet op te nemen. En voorwaarden te
stellen aan het accepteren van archieven.
2.3. Het college beslist over de opname van particuliere archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats
- Het college is als zorgdrager verantwoordelijk voor archiefbeheer en staat dicht bij de burgers, verenigingen
en het bedrijfsleven. Vanuit die rol is het passend dat het college beslist over het behoud van waardevolle
archiefbescheiden van particulieren. Het college wordt daarin geadviseerd door de beheerder van het
archief (de gemeentesecretaris) en de vakinhoudelijke specialisten.
3. De leesbaarheid van de verordening verbeteren door af te wijken van het VNG model
- Het model voor de nieuwe verordening bestaat uit een verordening en twee bijlages; een algemene
toelichting en een artikelsgewijze toelichting. Waar nodig is het taalgebruik in deze drie documenten is
aangepast om de leesbaarheid te verbeteren.
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Kanttekeningen
Bij argument 2.2.
- Het bewaren en beheren van bescheiden van particulieren is geen gemeentelijke taak. De Archiefwet stelt
ons niet verplicht om dit te doen.
- Het beoordelen van archieven en het beheer, indien archieven worden opgenomen, brengt kosten met zich
mee.
- Er is geen ruimte om grote collecties op te nemen in de archiefbewaarplaats. De beschikbare
opslagcapaciteit is beperkt.
Bij argument 2.3.
- Wij wijken af van de modelverordening van de VNG. Het model gaat ervan uit de gemeentesecretaris,
indien er geen archivaris in dienst is, beslist over de opnamen van particuliere archiefbescheiden.
Uitvoering
1. Als de gemeenteraad de verordening vaststelt wordt de vastgestelde verordening:
- aan de Gedeputeerde Staten toegezonden.
- Ter inzage gelegd;
- Gepubliceerd in het gemeenteblad en op www.overheid.nl en op www.nederweert.nl.
Communicatie
- Zie bij het kopje uitvoering.
Bijlagen
1. Concept Archiefverordening gemeente Nederweert 2018.
2. Beheerregeling gemeente Nederweert 2018.
3. Aanwijzings- en benoemingsbesluit gemeente Nederweert 2018.
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Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de Archiefverordening gemeente Nederweert 2011 toe is aan actualisatie
Gezien het voorstel nr. 2018-61 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2018
Gelet op de gemaakte kanttekeningen

Besluit
De Archiefverordening gemeente Nederweert 2018 inclusief de toelichting vast te stellen. Hiermee komt de
Archiefverordening gemeente Nederweert 2011 en het besluit Informatiebeheer gemeente Nederweert 2012 te
vervallen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2018,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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