
 1 

 

Onderwerp: Actualisering Archiefverordening 

Reg.nummer: 2013270163 

 

1. Inleiding 

In 1995 is door de tweede Kamer een nieuwe Archiefwet met bijbehorend 

Archiefbesluit aangenomen. Deze wet is per 1 januari 1996 van kracht geworden. 

Uit deze wet vloeit een aantal regelingen voort, die op hun beurt aanpassing 

behoeven. De Haarlemse Archiefverordening is een uitwerking van een van deze 

regelingen. 

 

In artikel 30, eerste lid en artikel 32, tweede lid van de Archiefwet ligt de 

verplichting voor gemeenten besloten een Archiefverordening vast te stellen. De 

Archiefverordening geeft het kader aan waarin de gemeente Haarlem de archivering 

behoort uit te voeren. Elementen daarin zijn:  

 voorschriften voor de zorg van burgemeester en wethouders voor de 

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen;  

 de aanwijzing van de archiefbewaarplaats;  

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

overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

 

Op 15 oktober 2002 is op grond van de Archiefwet 1995 en het bijbehorend 

Archiefbesluit de verplichting tot het opstellen van een Archiefverordening 

ingelost. Echter, onder invloed van veranderingen in de organisatie, verdergaande 

digitalisering is een actualisering van de Archiefverordening Gemeente Haarlem 

noodzakelijk. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college 

a) stelt de raad voor de Archiefverordening Gemeente Haarlem 2013 vast te 

stellen. 

b) stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Bestuur hierover een 

advies heeft uitgebracht. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de herziening van de Archiefverordening wordt bereikt, dat deze wordt 

geactualiseerd. 

 

4. Argument 

Het informatiebeheer in een digitale werkomgeving is een complexe 

aangelegenheid. Beveiliging, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 

rechtmatigheid van het handelen zijn daarbinnen aspecten die extra aandacht 

verdienen.  

Met het oog op het effectief  digitale werken binnen de gemeente Haarlem is het 

daarom zaak  taken en bevoegdheden met betrekking tot het digitale 

informatiebeheer binnen de organisatie opnieuw te beleggen. Op deze manier kan er 

beter verantwoording worden afgelegd over de bedrijfsvoering. Een ander gevolg is 

dat er beter gestuurd kan worden zodat de informatievoorziening effectiever en 

efficiënter plaats kan vinden. 

 

 

 

Raadsstuk 
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6. Uitvoering 

De Archiefverordening zal volledig worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering van 

de Gemeente Haarlem en - daar waar van toepassing – in die van het Regionaal 

Historisch Centrum Noord Holland. 

 

De Archiefverordening zal in werking treden na vaststelling. Op deze datum wordt 

de Archiefverordening 2002 ingetrokken. 

 

7. Bijlagen 

Deze notitie heeft de mee te sturen bijlage: Archiefverordening Gemeente Haarlem 

2013. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

a) de Archiefverordening Gemeente Haarlem 2013 vast te stellen; 

b) dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeentearchivaris. 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

De griffier    De voorzitter 

 


