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Voorstel:
1. De archiefverordening 2018 gemeente Dalfsen vast te stellen.
2. De archiefverordening 2017 in te trekken.

Inleiding:
De model Archiefverordening 2017 van de VNG is aangepast op basis van suggesties die zijn
ontvangen van gemeenten, het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) en de
Brancheorganisatie Archiefinstellingen Nederland (BRAIN). De aanpassing gaat over het
verduidelijken van het arrangement voor het toezicht op de niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden in gevallen waarbij geen archivaris is benoemd. De andere
aanpassing gaat over de opname van particuliere archieven in de archiefbewaarplaats. Dalfsen heeft
geen eigen archivaris benoemd. Voor ons betekent dit dat de gemeentesecretaris dan wordt belast
met het toezicht en beheer op de niet overgebrachte archieven.
De aanpassing met betrekking tot de opname van particulieren is een aanpassing in de toelichting bij
artikel 4 over het opnemen van archieven van particulieren in de archiefbewaarplaats. Voor het
beheer van archiefbescheiden moeten voldoende middelen beschikbaar zijn binnen de begroting,
uitgezonderd gevallen waarin met eigenaren is overeengekomen dat het beheer van de
archiefbescheiden op hun kosten plaatsvindt. Daarnaast zijn enkele redactionele wijzigingen ter
verduidelijking doorgevoerd.
Argumenten:
De aanpassingen in de Archiefverordening 2017 zijn bedoeld om het toezicht op de niet naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte archieven in gevallen waarbij geen archivaris is benoemd te
verduidelijken.
Kanttekeningen
In artikel 2 wordt, onder vernummering van het eerste en tweede lid tot het tweede en derde lid, een
lid ingevoegd, luidende:
1. In afwijking van artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 is, onder de bevelen van
burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris belast met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden
van gemeentelijke organen voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een
archiefbewaarplaats. Voldoen we hier niet aan dan worden we hier bij het IBT op aangesproken.
Alternatieven:
Er is geen beleidsvrijheid. Vaststelling is een wettelijke verplichting. In het kader van het
Interbestuurlijk toezicht is hier aandacht voor gevraagd.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële consequenties:
N.v.t.
Fiscale consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
Na vaststelling publiceren in het gemeenteblad overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid van de
Algemene wet bestuursrecht en meedelen aan Gedeputeerde Staten.

Bijlagen:
Archiefverordening 2018 gemeente Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-algemeen directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018, nummer 849;
gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

De archiefverordening 2018 gemeente Dalfsen vast te stellen.
De archiefverordening 2017 gemeente Dalfsen in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
17 december 2018.
De raad voornoemd,
de plv.voorzitter,
ir L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

