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Onderwerp

Dit voorstel heeft betrekking op de vaststelling van de Archiefverordening Bloemendaal 2019.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2019

besluit:

De Archiefverordening Bloemendaal 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 31 oktober 2019

voorzitter

, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 17
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 2
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Voorgesteld besluit

Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van een nieuwe verordening met betrekking tot
archiefbeheer: Archiefverordening Bloemendaal 2019 (zie bijlage 1).
Aanleiding en beoogd effect

De huidige Archiefverordening gemeente Bloemendaal 2015 (2014067903) is niet meer in lijn met
de heersende wetgevingsleer.
Met het vaststellen van de Archiefverordening Bloemendaal 2019 is de deze in lijn met de
heersende wetgevingsleer.
Politieke keuzeruimte

Artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995 stelt dat de gemeente moet beschikken over een
geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die
voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.
Gedachtegang

De Archiefverordening uit 2015 is door de tijd achterhaald. De laatste járen is er vanuit de overheid
gestuurd op vermindering van regeldruk. Er zijn suggesties ontvangen van gemeenten, LOPAI en
BRAIN die betrekking hebben op het verduidelijken van het arrangement voor het toezicht op
archiefbescheiden en de archiefbewaarplaats. De VNG heeft de (model) Archiefverordening op
onderdelen inhoudelijk en redactioneel herzien. In de voorliggende verordening zijn deze
onderdelen opgenomen.
Overwegingen van het college

De herziening heeft geleid tot 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. Deze gedereguleerde Archiefverordening sluit qua begrippen
en uitgangspunten aan bij de Archiefwet. Ook is de opbouw grondig aangepast. Hierdoor komt
duidelijker naar voren welke rol gespeeld moet worden door B&W enerzijds en de gemeenteraad
anderzijds.
Inhoudelijk gezien ligt de nadruk op de verbinding van het archiefbeleid met het informatiebeleid.
De digitale ontwikkeling maakt het noodzakelijk om in de inrichting van de informatiehuishouding
en bij de vorming van digitale archiefbescheiden (onder meer door metadatering) reeds rekening
te houden met duurzame toegankelijkheid. Daarom moet het archiefbeleid niet langer als losstaand
van het informatiebeleid, maar daarmee geïntegreerd worden benaderd.
Hiernaast is aandacht besteed aan het zogenoemde horizontaal toezicht dat door de gemeenteraad
wordt uitgeoefend. In het kader van de Wet Revitalisering generiek toezicht is de rol van het
interbestuurlijk toezicht (IBT) uitgeoefend door de provincies verkleind en die van de
gemeenteraad versterkt. Door de VNG is in de handreiking Horizontale verantwoording van de
Archiefwet een raamwerk van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's) opgenomen dat als basis kan
dienen voor de inrichting van het verslag van B&W aan de raad.
Tot slot komt de optie verwerving en beheer van particuliere archieven in beeld. In 2013 is in het
rapport van de commissie Gewaardeerd Verleden de nieuwe waarderingssystematiek beschreven.
Kern daarvan was de verbinding van archieven van de overheid en die van de particulieren om een
goed beeld te geven van de interactie tussen overheid en samenleving en daarmee een beeld te
geven van de maatschappelijke ontwikkelingen. Een goede toepassing van deze (niet verplichte)
methodiek vraagt om actieve verwerving van relevante particuliere archieven.

-3Middelen

Met de vaststelling van de nieuwe verordening zijn op zich geen extra middelen (financieel of
anderszins) gemoeid.
Communicatie

Na vaststelling van de verordening vindt publicatie plaats. Het raadsbesluit wordt na vaststelling en
publicatie ter kennisname gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de
gemeentearchivaris van het Noord-Hollands Archief.
Samenwerking (Heemstede)

De gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal werken samen op het gebied van
informatiebeheer. De archieven blijven echter gescheiden. De gemeente Heemstede en de
gemeente Bloemendaal stellen daarom hun eigen nieuwe Archiefverordening vast.
Vervolgproces/evaluatie

De Archiefverordening Bloemendaal 2019 treedt in werking op 1 december 2019.
Bijlagen

Bijlage 1: Archiefverordening Bloemendaal 2019 met toelichting (2019005666)
Achterliggende documenten

Geen.

