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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Archiefverordening gemeente Bergen (NH) 2018 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Intrekken Archiefverordening gemeente Bergen 2013 en vaststellen van de 
Archiefverordening gemeente Bergen (NH) 2018. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 december 2018 
Zaaknummer : BB18.00530 
Voorstelnummer : RAAD180189 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 22 november 2018 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Documentair Informatie Management 
Opsteller(s) : Annet Westerbeek 
Telefoonnummer : 088 909 72 92 
Bijlagen:  : 3 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
De Archiefwet 1995 regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden beheerd. 
Volgens artikel 30 van de Archiefwet zijn gemeenten verplicht een verordening over het 
archiefbeheer vast te stellen. De huidige Archiefverordening dient geactualiseerd te worden 
op aanbeveling van de Archiefinspectie en de Rekenkamercommissie. Zij hebben 
geconstateerd dat de gemeente op dit onderdeel de lokale regelgeving nog niet heeft 
geactualiseerd. 
 

 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
De Archiefverordening Bergen 2013 intrekt en de Archiefverordening Bergen (NH) 2018 
vaststelt. 
 
 
2 KEUZERUIMTE 
Artikel 30, eerste lid van de Archiefwet 1995 schrijft voor dat de gemeenteraad een 
verordening vaststelt waarin staat dat het college zorgt draagt voor archiefbescheiden. 
Artikel 32, tweede lid van de Archiefwet 1995 schrijft voor dat het toezicht op de niet 
overgebrachte archiefbescheiden berust bij de gemeentearchivaris (archiefinspecteur 
Regionaal Archief Alkmaar). 
 
 
 

2.1 Beleidskaders 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
Duurzame bedrijfsvoering. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 

 De vaststelling van de Archiefverordening gemeente Bergen 2013, d.d. 7-2-2013 

 De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie van februari 2018, zie voorstel      
1-11-2018. 

 Het KPI-verslag van het Regionaal Archief, zie nieuwsbrief juli. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 

- De Archiefwet 1995 
 

3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
De herziening van het model Archiefverordening heeft geleid tot een flink gedereguleerde en 
ingekorte verordening. Geschrapt zijn de bepaling 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. Ook is de 
opbouw van het model grondig aangepast. Een overzicht met de wijzigingen tussen de oude 
en nieuwe verordening treft u hierbij. 
  

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/07-februari/19:30
https://www.raadbergen-nh.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/01-november/16:00
https://www.raadbergen-nh.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/01-november/16:00
http://nieuwsbrief.raadbergen-nh.nl/2018/07/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2018-07-28
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Inhoudelijk ligt de nadruk op de verbinding van het archiefbeleid met het informatiebeleid. De 
digitale ontwikkelingen maken het noodzakelijk om in de inrichting van de 
informatiehuishouding en bij de vorming van de digitale archiefbescheiden (o.a. door 
metadatering) rekening te houden met duurzame toegankelijkheid. Het archiefbeleid moet 
niet langer als losstaand beleid worden beschouwd maar als geïntegreerd onderdeel van het 
informatiebeleid. Het archiveren begint digitaal met de taakuitvoering nu aan de voorkant van 
een proces. 
 
In de nieuwe archiefverordening wordt ook meer specifiek aandacht besteed aan het 
horizontaal toezicht dat door de gemeenteraad wordt uitgeoefend (artikel 3).  
 
Wanneer sprake is van een bijzondere gebeurtenis, kwestie of situatie van maatschappelijk 
belang en waarvan naar oordeel van de gemeentearchivaris archieven van particulieren een 
historische waarde vertegenwoordigen, kunnen deze archieven op basis van een nieuw 
artikel (4) opgenomen worden in de archiefbewaarplaats en zo een aanvulling vormen op de 
overheidsarchieven. De gebeurtenis moet onderdeel zijn van de zogenaamde ‘Hotspot-
monitor’. Dit is een nog vast te stellen lijst door het college in 2019. U wordt hierover nog 
geïnformeerd. 
 
 

 
3.2 Overwegingen van het college 
Een verordening moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook is de actualisatie 
van de verordening van belang voor de uitvoering van de kwaliteitszorg als onderdeel van de 
prestatienormen voor het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) en de Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI's). 
 

 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
In de huidige situatie verschilt de verordening van Uitgeest met die van de gemeenten 
Bergen, Heiloo en Castricum. De verordeningen van de vier gemeenten zijn verouderd. Met 
de nieuwe verordening gebruikt iedere BUCH-gemeente hetzelfde model. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
N.v.t. 
 
3.5 Risico’s 
Het niet actualiseren betekent achterlopen in wet- en regelgeving. De beoordeling in het 
kader van het toezicht zal minder positief zijn. Het college wordt hierop aangesproken door 
de inspectie. 
 

3.6 Financiën 
N.v.t. Geen aanwending voor een begrotingspost nodig.  
Het opnemen van particuliere archieven in de archiefbewaarplaats brengt geen extra kosten 
met zich mee en is verrekend in de bestaande tariefstructuur. 
 
3.7 Inkoop 
N.v.t. 
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3.8 Juridische Zaken 
Afgestemd met Jurdidische Zaken 
 
 

3.9 Communicatie 
Afgestemd met: 
Portefeuillehouder, teammanager, business controller, juridische zaken, medewerkers beleid 
en kwaliteit DIM, Senior medewerker DIM 
 
 
3.10 Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
 

3.11 Veiligheid 
N.v.t. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

Na besluitvorming door de raad wordt de Archiefverordening gemeente Bergen (NH) 
2018 bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van Bergen op 
www.officielebekendmakingen.nl en wordt deze verordening beschikbaar gesteld op 
www.overheid.nl. 

 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 

 
1. Archiefverordening Bergen 2018 ter vaststelling (18.B003374);  
2. Overzicht wijzigingen oude en nieuwe verordening (18.B004354) 
3. In te trekken Archiefverordening 2013 (13.B000099) 
4. ledenbrief VNG 2018  (18ip.02958) en 2017 (17ip.02211)  

 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/07-februari/19:30
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/brieven/aanpassing-model-archiefverordening-2017
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/nieuws/nieuw-model-archiefverordening-2017

