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datum raadsvergadering : 15 februari 2018 

onderwerp : Archiefverordening 

portefeuillehouder : Burgemeester 

datum raadsvoorstel : 14 november 2017 

 

Samenvatting 
De Archiefverordening van de gemeente Ouder-Amstel dateert uit 2010 en dient aangepast 

te worden aan de huidige wet- en regelgeving en aan het besluit van het college om een 

gemeentearchivaris te benoemen. De Archiefverordening regelt de bevoegdheden van de 

raad inzake de zorg van het college voor de digitale en analoge archiefbescheiden en het 

toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht 

naar de archiefbewaarplaats.  

Wijzigingen t.o.v. van de Archiefverordening gemeente Ouder-Amstel 2010 bevinden zich 

met name op het gebied van digitaal archiefbeheer en de verslaglegging door de archivaris 

aan het college en van het college aan de raad. 

 

 

Wat is de juridische grondslag? 
Volgens de Archiefwet 1995, artikelen 30 eerste lid en 32 tweede lid dient de raad een 

verordening vast te stellen.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
In de gemeente Ouder-Amstel was tot op heden geen gemeentearchivaris benoemd. De 

huidige verordening is gebaseerd op het beheer van de archieven door de 

gemeentesecretaris. De nu geldende verordening is gebaseerd op oude regelgeving. 

 

Wat gaan we doen? 
De Archiefverordening dient door de raad te worden vastgesteld. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Volgens de Archiefwet 1995, artikelen 30 eerste lid en 32 tweede lid dient de raad een 

verordening vast te stellen. Deze verordening betreft de bevoegdheden van de raad 

inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de 

gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor 

zover de ze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er zijn geen financiële of personele consequenties aan dit voorstel verbonden. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Op grond van de Archiefwet 1995 artikel 30 moet door de raad een archiefverordening 

worden vastgesteld. Deze concept-verordening is door het team juridische zaken 

beoordeeld en voldoet aan de gestelde juridische eisen 

Na vaststelling door de raad dient de verordening ter inzage te worden gelegd. 

 

Wat is het vervolg? 

Nadat de raad heeft besloten zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden 

gepubliceerd en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 


