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Voorstel: 
De Archiefverordening gemeente Dalfsen 2017 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. Deze 
verordening vervangt de verordening van 2013. 
 
Argumenten 
1.1 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, 
die wij als uitgangspunt hanteren. Dit betreft onder andere de principes dat hogere wetgeving niet in 
lagere herhaald wordt, dat taken die aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) 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. In samenspraak met een werkgroep bestaande uit deskundigen van gemeenten en van 
provincies  zijn nieuwe modellen ontwikkeld om de juridische kwaliteit te verhogen. 

1.2 De herziening heeft geleid tot een zwaar gedereguleerde en ingekorte Model Archiefverordening. 
Geschrapt zijn de bepalingen die enkel herhaalden wat al in landelijke regelgeving was geregeld, 
bepalingen die niet in een raadsverordening thuishoren en bepalingen waarin ontoelaatbaar werd 
afgeweken van landelijke regelgeving. Dit gedereguleerde model sluit qua begrippen en uitgangspunten 
aan bij de Archiefwet. 

1.3 Ook is de opbouw van het model grondig aangepast. Hierdoor komt duidelijker naar voren welke rol 
gespeeld moet worden door B&W enerzijds en de gemeenteraad anderzijds.  
Raad stelt op grond van  art. 30 Archiefwet de verordening vast, het  beheer ligt bij b&w.  De rol van de 
raad is door de wet revitalisering generiek toezicht versterkt  terwijl de rol van de provincie hierin 
verkleind is. Denk hierbij aan de horizontale verantwoording (KPI’S) van b&w aan raad 

1.4  Inhoudelijk gezien ligt de nadruk op de verbinding van het archiefbeleid met het informatiebeleid.  
De digitale ontwikkeling maakt het noodzakelijk om in de inrichting van de informatiehuishouding en bij 
de vorming van digitale archiefbescheiden (onder meer door metadatering) reeds rekening te houden 
met duurzame toegankelijkheid. Daarom moet het archiefbeleid niet langer als losstaand van het 
informatiebeleid, maar daarmee geïntegreerd worden benaderd 

 
Alternatieven: 
Er is geen beleidsvrijheid. Vaststelling van de archiefverordening is een wettelijke verplichting. Wordt de 
verordening niet vastgesteld worden we hier door archiefinspectie toe verplicht. 
 
Duurzaamheid: 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen: 
geen 
 
Financiële dekking: 
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  gemeente Dalfsen 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de loco-burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur, 
N.L. Agricola drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
Raadsbesluit 



                                                                

 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017, nummer 639; 
 
gelet op  de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 149 van de 
Gemeentewet; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de Archiefverordening gemeente Dalfsen 2017. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
25 september 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de plv. voorzitter,              de griffier,   
ir. L.M. Nijkamp drs. J. Leegwater 
 


