Commissie Middelen en Bestuur
Agendapunt 13 Archiefverordening gemeente Weert 2020
Fractie CDA
Vraag
Welke wetswijziging is de aanleiding voor de noodzaak tot wijziging van de archiefverordening 2016 en in
welk jaar heeft die wetswijziging plaatsgevonden?
Antwoord
Aanleiding voor de wijziging is de komst van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).
Hierdoor wijzigt ook artikel 32 van de Archiefwet, waardoor de gemeentearchivaris niet langer benoemd
wordt, maar aangewezen door het college van Burgemeester. Deze wetswijziging is met ingang van 2020.
Vraag
Op welke punten is de verordening 2016 volgens u niet meer werkbaar of voldoet die niet meer in uw
ogen?
Antwoord
Vanwege een wetswijziging moet de verordening aangepast worden. Het gaat om een technische
aanpassing en moeten deze doorvoeren om aan de wetgeving te voldoen.
Vraag
Hoe was het beheer van het archief geregeld in de periode tot 21 april 2020? Welke status had de
betreffende ambtenaar in die periode nu deze met terugwerkende kracht wordt aangewezen vanaf 1
januari 2020?
Antwoord
Toezicht op het beheer vond plaats door dezelfde functionaris, uit hoofde van zijn functie.
De WNRA heeft ervoor gezorgd dat deze persoon als functionaris aangewezen moest worden.
Deze ambtenaar had ook al de functie gemeentearchivaris.
Vraag
In de bestaande verordening (2016) is ook het toezicht geregeld. Waarom adviseert u de gemeenteraad
nu op dit niet meer te regelen / vast te leggen?
Antwoord
Deze worden niet herhaald in deze verordening, omdat dit bij de taken en de bevoegdheden van het
college hoort, zie antwoord vraag 2. Deze worden via intern beleid en interne regels vastgesteld, zie
artikel 1 van de verordening.
Vraag
Waarom adviseert u de raad twee keer hetzelfde besluit tot intrekking van de oude verordening te nemen.
Immers zowel met het aannemen van het raadsvoorstel (beslispunt 1) alsook door het vaststellen van de
nieuwe verordening wordt middels artikel 5 de oude verordening ingetrokken.
Antwoord
De Archiefverordening 2016 is met een raadsbesluit vastgesteld. Deze dient ook met een formeel
raadsbesluit te worden ingetrokken. In artikel 5 staat “wordt ingetrokken” en dit wordt geformaliseerd
met het te nemen raadsbesluit.
Vraag
U stelt dat de nieuwe verordening een formele basis biedt voor het digitaliseren van processen. Waar en
hoe is dat dan geregeld in de nieuwe verordening?
Antwoord
Dit is geregeld in artikel 1, tweede lid. Hiermee wordt een formele basis geboden voor het digitaliseren
van processen. De zorg voor archiefbescheiden staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van het
gemeentelijk informatiebeleid in den brede. Zie hiervoor de artikelsgewijze toelichting in de verordening
op art. 1, tweede lid.
Vraag
Wat ontbreekt er op dit vlak dan aan de oude verordening?
Antwoord
Zie het antwoord op de vorige vraag. In de archiefverordening 2016 was nog niet expliciet benoemd dat
de zorg voor archiefbescheiden onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk informatiebeleid in den brede.

