
 
Agendapunt          :   06. 
Voorstelnummer : 02-003 
Raadsvergadering : 7 februari 2013 
Naam opsteller : Hester Mouilleron 
Informatie op te vragen bij : Carla Klein 
Portefeuillehouders : Aletta Hekker 
 
Onderwerp: Archiefverordening Gemeente Bergen 2013 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Intrekken Archiefverordening gemeente Bergen 2004 

- Vaststellen Archiefverordening Gemeente Bergen 2013 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Het nieuwe model van de Archiefverordening is beschikbaar gesteld door het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar en dient na aanpassing voor onze gemeente de oude Archiefverordening 
gemeente Bergen 2004 te vervangen. 
 
Het belangrijkste verschil tussen de oude en de nieuwe Archiefverordening is de jaarlijkse 
verslaglegging aan de gemeenteraad passend bij het vernieuwde interbestuurlijke toezicht, waarbij 
een zwaarder accent wordt gelegd op de horizontale verantwoording. Dit zijn de Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s, die als een audit worden toegepast. 
 
Wij maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
De Archiefverordening regelt de zorg, het beheer en het toezicht op beheer van de nog niet 
overgebrachte archiefstukken naar de archiefbewaarplaats. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
De raad voldoet met de vaststelling van de Archiefverordening Gemeente Bergen 2013 aan de 
Archiefwet 1995. Daarin wordt een geactualiseerde door de gemeenteraad vastgestelde 
Archiefverordening gevraagd waarin de archiefzorg overeenkomt met de vigerende wet- en 
regelgeving. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid 
kaderstellend 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
a. Burgerparticipatie   niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie  Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
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c. Extern overleg gevoerd met  Karel Renders 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

 
Na vaststelling door de raad en goedkeuring van de Provinciale Archiefinspectie van de Provincie 
Noord-Holland is de Archiefverordening gemeente Bergen 2013 van kracht. Ook wordt de 
verordening nog op de daarvoor bestemde wijze bekend gemaakt. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Niet van toepassing 

 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
De gemeente Bergen moet als gemeentelijke overheid voldoen aan de Archiefwet 1995 
 
 
 
 
Bijlagen:  Archiefverordening 
 
 
 
Bergen, 11 december 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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