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Kernboodschap De herziening van de Archiefverordening van de gemeente Haarlem zorgt ervoor 

dat deze voldoet aan de actuele wet- en regelgeving, zoals de richtlijnen van de 

VNG voor gemeenten. Ook zijn de verordeningen van de gemeenten Haarlem en 

Zandvoort inhoudelijk volledig op elkaar afgestemd. Hiermee kan, binnen de 

afgesproken samenwerking tussen beide gemeenten, het informatie –en 

archiefbeheer vanuit een gemeenschappelijk kader worden uitgevoerd.  

 

Op basis van artikel 30, eerste lid en artikel 32, tweede lid van de Archiefwet 1995, 

is de raad bevoegd tot het vaststellen van een Archiefverordening. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 

van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 

de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Actualisering Archiefverordening gemeente Haarlem 2013 (2013/270163) in de   

raadsvergadering 5 september 2013.   

-Actualisering Archiefverordening gemeente Haarlem 2013 (2013/270163) in de 

commissie Bestuur van 29 augustus 2013. 

 

Besluit College 

d.d. 20 november 2018 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2013270163-Raadsstuk-Actualisering-Archiefverordening1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2013270163-Raadsstuk-Actualisering-Archiefverordening.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. De Archiefverordening gemeente Haarlem 2018, inclusief de Memorie van 

toelichting, vast te stellen.  

2. De Archiefverordening gemeente Haarlem 2018 in werking te laten te treden   

met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

3. Met de inwerkingtreding van de Archiefverordening gemeente Haarlem 2018, 

de Archiefverordening gemeente Haarlem 2013 in te trekken. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

 

De Archiefverordening gemeente Haarlem 2013 voldoet niet meer aan de actuele wet- en 

regelgeving, zoals het voorgeschreven Model archiefverordening van de VNG. Ook is het 

noodzakelijk de archiefverordeningen van de gemeenten Haarlem en Zandvoort inhoudelijk 

op elkaar af te stemmen. Hiermee kan, binnen de afgesproken samenwerking tussen beide 

gemeenten, het informatie –en archiefbeheer vanuit een gemeenschappelijk kader worden 

uitgevoerd.  

 

De Archiefverordening geeft het kader aan waarin de gemeente Haarlem de archivering  

behoort uit te voeren. Aspecten hierin zijn:  

 voorschriften voor de zorg van het college voor de te archiveren informatie van de 

gemeentelijke organen; 

 toezicht op het informatie- en archiefbeheer door de gemeentearchivaris;   

 het informeren van de raad door het college over het beheer. 

 

2. Voorstel aan de raad 

 

Het college stelt de raad voor: 

1. De Archiefverordening gemeente Haarlem 2018, inclusief de Memorie van toelichting,  

vast te stellen.  

2. De Archiefverordening gemeente Haarlem 2018 in werking te laten te treden met ingang 

van de eerste dag na die van de bekendmaking.  

3. Met de inwerkingtreding van de Archiefverordening gemeente Haarlem 2018, de 

Archiefverordening gemeente Haarlem 2013 in te trekken.  

 

3. Beoogd resultaat 

 

De verordening is geactualiseerd en voldoet hierdoor volledig aan de geldende wetgeving en 

beleidsrichtlijnen van de VNG voor gemeenten (Model archiefverordening).  
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De archiefverordeningen van gemeente Haarlem en Zandvoort zijn op elkaar afgestemd en 

inhoudelijk identiek. Hierdoor geldt voor beide gemeenten een gemeenschappelijk kader voor 

de uitvoering en ontwikkeling van het informatie –en archiefbeheer.   

 

 

4. Argumenten 

 

Verordening voldoet aan wet- en regelgeving  

De herziening voldoet aan de actuele modelverordening van de VNG dat sterk gedereguleerd 

is. Bepalingen die al in hogere wetgeving zijn geregeld en automatisch doorwerken, worden 

uit het oogpunt van goede regelgeving niet herhaald.  

 

Informatie van de gemeente op de juiste manier beschikbaar  

In de verordening is geborgd dat het beleid voor het archiefbeheer wordt uitgevoerd in 

samenhang met de andere onderdelen van het gemeentelijke informatiebeleid. Hierdoor kan 

de te bewaren informatie op de juiste wijze duurzaam worden beheerd en beschikbaar 

gesteld. Zodat burgers, klanten, maatschappelijke instellingen en de gemeente altijd de 

informatie kunnen raadplegen.    

 

Duidelijker rolverdeling college en raad 

In de herziene verordening komt duidelijker naar voren welke rol gespeeld moet worden door 

het college enerzijds en de gemeenteraad anderzijds. Onder andere de wijze waarop het 

college verantwoording aflegt aan de raad. Verder bevat de verordening geen regels voor de 

taken en bevoegdheden die rechtstreeks bij het college zijn belegd, en waarvoor de raad geen 

regelgevende bevoegdheid heeft. 

      

Inhoudelijke afstemming met gemeente Zandvoort zorgt voor efficiency in aansturing 

De afstemming van de verordeningen van Haarlem en Zandvoort maakt een eenduidige en 

efficiënte aansturing mogelijk van het informatiebeheer in de organisatie. Ook kan er op 

dezelfde wijze over de bedrijfsvoering verantwoording worden afgelegd.   

 

Herziening heeft draagvlak van de gemeentearchivaris van het Noord-Hollands Archief  

De herziening heeft de goedkeuring van de gemeentearchivaris.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Geen. 

 

 

6. Uitvoering 

 

Na vaststelling in de raad van de Archiefverordening, wordt deze bekendgemaakt in het 

digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officielebekendmakingen.nl. Ook wordt de 

vastgestelde verordening gepubliceerd in de centrale voorziening voor de decentrale 

regelgeving op overheid.nl.  

 

De gemeentearchivaris en de provinciale archiefinspecteur van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland worden op de hoogte gesteld van het besluit.  
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De Archiefverordening zal volledig worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de 

Gemeente Haarlem en - daar waar van toepassing – in die van het Noord-Hollands Archief.  

  

Op grond van de herziene verordening worden ook de interne regels en 

verantwoordelijkheden voor het beheer van de gemeentelijke informatie geactualiseerd. Deze 

regels worden beschreven in een door het college vast te stellen Beheerregeling 

informatiebeheer (conform de actuele richtlijnen van de VNG).  

 

De Archiefverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. Op deze datum wordt de Archiefverordening van de gemeente Haarlem 2013 

ingetrokken.  

 

7. Bijlagen 

 

1. Archiefverordening gemeente Haarlem 2018 (inclusief Memorie van toelichting).  

  


