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Publiekssamenvatting
De zorgplicht (bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor het archiefbeheer ligt bij het college van
burgemeester en wethouders. De raad legt in de Archiefverordening de kaders vast hoe het college
deze zorgplicht dient uit te voeren. Het VNG-model van de Archiefverordening is herzien. Belangrijk
uitgangspunt was dat hogere wetgeving niet in lagere wordt herhaald. Dit heeft geleid tot een zwaar
gedereguleerde en ingekorte verordening. Het voorliggende concept is afgestemd op de GR RHCA1.

Gevraagde besluit
Onder intrekking van de Archiefverordening gemeente Schagen 2013, de Archiefverordening
gemeente Schagen 2018 vast te stellen.

Aanleiding
De VNG model-Archiefverordening is herzien en aangepast aan de heersende wetgevingsleer die de
VNG als uitgangspunt hanteert. Dit houdt in dat:
1. hogere wetgeving niet in lagere herhaald wordt;
2. taken die aan het college van burgemeester en wethouders zijn opgedragen, (en ten
aanzien waarvan de gemeenteraad geen uitdrukkelijke regelgevende bevoegdheid is
toebedeeld), zijn buiten de verordening gehouden;
3. nadere regels zonder externe werking niet in een besluit maar in een werkinstructie of beheerregeling (met interne werking) vastgesteld moeten worden.
Dit heeft geleid tot een zwaar gedereguleerde en ingekorte verordening. Daarnaast is de verordening aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.

Belang
De gemeenteraad is het bevoegd orgaan tot het vaststellen van de Archiefverordening.

Centrale vraag
Het archiefbeleid kan niet langer losstaand van het overige gemeentelijke informatiebeleid worden
bezien. De digitale ontwikkeling van het archiefbeheer maakt het noodzakelijk om bij het inrichten
van de informatiehuishouding en bij het vormen van digitale archiefbescheiden (onder meer door
metadatering) rekening te houden met duurzame toegankelijkheid. Het voorliggende ontwerp legt
nadrukkelijk de verbinding tussen archiefbeleid en informatiebeleid.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het maatschappelijk resultaat is indirect. Gekaderd en goed uitgevoerd informatiebeheer
ondersteunt de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening.
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Kader
De Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) 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.

Argumentatie
De modelverordening is door de VNG aangepast aan de heersende wetgevingsleer en aan de
gewijzigde wet- en regelgeving. De gemeente is aangesloten bij het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA). De facultatieve elementen in de Modelverordening van de VNG zijn door het RHCA
afgestemd op de gemeenschappelijke regeling RHCA. Er zijn geen redenen om af te wijken van het
opgestelde model en de gemaakte keuzes in de facultatieve elementen opgenomen in de
modelverordening.

Maatschappelijk draagvlak
Geen

Financiële consequenties
Geen

Communicatie van het besluit
Vaststelling van de verordening wordt medegedeeld aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Realisatie van het besluit
Na vaststelling van de verordening wordt deze bekend gemaakt om in werking te kunnen treden.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
•
VNG-ledenbrief van 8 mei 2018 (18.071317)
•
VNG-ledenbrief van 25 juli 2018 (18.071318)
•
VNG Model-archiefverordening zoals verzonden door het RHCA (18.069869)
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