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Onderwerp
Archiefuerordening 2020, Beheerregeling Informatiebeheer 2020 en Aanwijzingsbesluit
gemeentearchivaris 2020.

Voorstel
1. In te stemmen met de Archiefuerordening 2O2O en deze aan de raad ter vaststelling
aan te bieden onder gelijktijdige intrekking van de Archiefuerordening 2016.
2. In principe de Beheerregeling Informatiebeheer 2020 vast te stellen onder intrekking
van het Besluit Informatiebeheer 2016.
3. Te bepalen dat bij vaststelling van de Archietuerordening 2020 door de raad, de
Beheerregeling Informatiebeheer 2020 wordt geacht definitief te zijn vastgesteld.
4. Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris 2020 vast te stellen.

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 VNG heeft tot op heden hiervoor de modellen van de
Brancheorganisatie Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) gehanteerd. Deze modellen
zijn echter niet in lijn met de heersende wetgevingsleer. Dit betreft onder andere de
principes dat hogere wetgeving niet in lagere herhaald wordt, dat taken die aan het
college van burgemeester en wethouders zijn opgedragen niet door de gemeenteraad
worden vastgesteld en dat nadere regels zonder externe werking niet in een besluit maar
in een werkinstructie of beheerregeling (met interne werking) vastgesteld moeten
worden.

Met de komst van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) wijzigt artikel
32 van de Archiefwet, waardoor de gemeentearchivaris niet langer benoemd wordt,
maar aangewezen door college van Burgemeester en Wethouders. In samenspraak met
een werkgroep bestaande uit deskundigen van gemeenten en van provincies zijn nieuwe
modellen ontwikkeld om de juridische kwaliteit te verhogen. De Archiefuerordening en
Beheerregeling Informatiebeheer zijn aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.
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gemeente Weert weer aan de vigerende wet- en regelgeving.

Argumenten
1. De geactualiseerde Archiefverordening is in liin met de heersende
wetgevingsleer en de wet' en regelgeving.
In de heersende wetgevingsleer wordt het principe gehanteerd dat hogere
wetgeving niet in lagere herhaald mag worden, dat taken die aan het college van
burgemeester en wethouders zijn opgedragen niet door de gemeenteraad
worden vastgesteld en dat nadere regels zonder externe werking niet in een
besluit maar in een werkinstructie of beheerregeling vastgesteld moet worden.
Dit heeft geleid tot het reduceren van het aantal artikelen.

1.2. De geactualiseerde Archiefverordening sluit aan bij de digitalisering van de
archieven.
In de verordening wordt de noodzaak aangegeven van de onderlinge samenhang
met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en het inriehten
van een kwaliteitssysteem. Omdat de huidige archiefbescheiden grotendeels
digitaal zijn wordt dit steeds belangrijker.

2.7 Door de raad wordt een nieuwe Archiefuerordening vastgesteld.
Daardoor is het noodzakelijk, op grond van aftikel 1 van de Archiefverordening, ook het
Besluit Informatiebeheer Weert 2016 om te zetten naar een geactualiseerde
beheerregeling. De Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Weert 2020 wordt
vastgesteld (onder voorbehoud dat de raad de Archiefuerordening vaststelt) en treedt in
werking gelijktijdig met de Archiefuerordening gemeente Weeft 2020. Het huidige besluit
wordt op hetzelfde tijdstip ingetrokken,

3. Wet normalisering reehtposìtie ambtenaren (WNRA).
Met de komst van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) wijzigt artikel 32
van de Archiefiruet, waardoor de gemeentearchivaris niet langer benoemd wordt, rnaar
aangewezen door het college van Burgemeester en Wethouders. Met het
aanwijzingsbesluit is er weer een actuele basis waarmee de organisatie voldoet aan wet-
en regelgeving.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie
De verordening, regeling en aanwijzingsbesluit worden na vaststelling door raad en college
op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. De Archietuerordening wordt aan Gedeputeerde
Staten medegedeeld.

Overleg gevoerd met
Intern:
Jac Lem mens (gemeentearchivaris)
Linda van Heugten (adviseur HRM)
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Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:
1. Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Weert 2020.
2. Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Weert 2020.
3. Archiefuerordening gemeente Weert 2020.
4. Concept-raadsvoorstel en besluit.
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