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Geadviseerd besluit

De Archiefverordening gemeente Renkum 2022 vaststellen

Toelichting op beslispunten
In de afgelopen periode heeft de vereniging voor professionals en instellingen in de archiefsector 

KVAN/BRAIN nieuwe modellen uitgebracht voor de Archiefverordening (vast te stellen door de raad) 

en het Besluit Informatiebeheer (vast te stellen door het college). De nieuwe modellen bevatten 

een nieuw en belangrijk onderdeel, namelijk het kwaliteitssysteem. In deze modellen zijn geen 

onderdelen opgenomen die reeds in de Archiefwet of andere wetgeving zijn opgenomen.

Beoogd effect
Met het vaststellen van een nieuwe archiefverordening willen we deze weer up-to-date maken. 

Kader
Op grond van de Archiefwet 1995 bent u bevoegd een verordening vast te stellen, waarin u aan het 

college de zorg opdraagt voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen (raad, college, 

burgemeester, Heffings- en invorderingsambtenaar). Ter uitvoering van de verordening stelt het 

college het Besluit Informatiebeheer vast, dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is opgenomen.

Vanuit de zorg voor archiefbescheiden worden kaders aangegeven, het beheer omvat de uitvoering 

van de beheerwerkzaamheden (die per 1 juli 2017 zijn overgegaan naar De Connectie). Als het 

beheer op orde is wordt een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk gemaakt, kent de 

gemeente haar eigen rechtspositie en die van anderen, is het mogelijk om verantwoording af te 

leggen over het eigen handelen en kan de blijvende bewaring van cultuurhistorische 

archiefbescheiden worden gegarandeerd. De raad kan het college hierop controleren.

Argumenten

De Archiefwet 1995 heeft tot doel overheidsinformatie na een bepaalde tijd voor iedereen openbaar 

te maken. Om dit te bereiken kent de Archiefwet twee belangrijke pijlers; archiefzorg en -beheer. 

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de 

archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en opmaakt als gevolg van haar taken en 
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verantwoordelijkheden. Hiervoor stelt de gemeenteraad een verordening vast. 

Het begrip zorg is niet nader uitgelegd in de Archiefwet 1995. In het algemeen wordt dit begrip 

uitgelegd als de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor duurzame, goede, geordende en 

toegankelijke en staat van archiefbescheiden. Hiermee wordt onderscheid gemaakt met het beheer 

van archiefbescheiden; dit valt onder de ambtelijke verantwoordelijkheid.

Gemeenschappelijke regelingen

Een aantal gemeenschappelijke regelingen valt onder de zorg van Arnhem, zoals De Connectie. 

Gemeente Arnhem is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de zorg voor archiefbescheiden van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie zelf. Omdat het beheer van archiefbescheiden van de gemeente 

Renkum (uitvoeringstaken) zijn overgegaan naar De Connectie, blijft het college van Renkum als 

zorgdrager bestuurlijk wel eindverantwoordelijk.

Kanttekeningen

Het niet op orde hebben van de informatiehuishouding betekent een risico voor de bedrijfsvoering 

en de verantwoordingsplicht en heeft een inefficiënte en ineffectieve organisatie tot gevolg. 

Daarnaast is goed toezicht, zoals geregeld in de archiefverordening, gebaat bij goede 

samenwerking. In de komende jaren zullen de processen van het Gelders Archief, De Connectie en 

de gemeente Renkum meer op elkaar moeten aansluiten.

Het niet voldoen aan de Archiefwet 1995 kan er voor zorgen dat de provincie de gemeente onder 

verscherpt toezicht plaatst. Door de Wet revitalisering generiek toezicht kan de provincie gebruik 

maken van de zogenoemde interventieladder, waardoor ze besluiten in de plaats van gemeenten 

kan nemen of besluiten kan schorsen.

Draagvlak
In verband met de komst van De Connectie als beheerverantwoordelijke voor de uitvoering van het 

informatie- en archiefbeheer van de gemeenten Renkum, Rheden en Arnhem is harmonisatie op 

zowel beleidsmatig als op de uitvoering noodzakelijk, alleen dan wordt de Connectie in staat 

gesteld om op efficiënte en effectieve wijze de beheerwerkzaamheden uit te voeren. Hierbij is het 

dus van belang dat de verordening en het besluit informatiebeheer hierop wordt aangepast.

Met De Connectie heeft de gemeente Renkum de sturing en beheersing van haar ondersteunende 

processen en van uitvoeringstaken belegd bij deze gemeenschappelijke regeling. Informatiebeheer 

behoort ook tot deze taken. Omdat hier een samenwerkingsverband is tussen de gemeenten 

Renkum, Rheden en Arnhem, is het voor De Connectie van groot belang eenduidig te kunnen 

werken en streeft zij zoveel mogelijk naar harmonisatie van beleid tussen de drie gemeenten. De 

adviseurs DIV en informatiebeheer van de gemeenten en De Connectie hebben de harmonisatie 

van de besluiten informatiebeheer inhoudelijk afgestemd, wat heeft geleid tot bijgevoegd besluit 

voor de gemeente Renkum.

Aanpak/Uitvoering
De uitvoering van de diverse onderdelen binnen de verordening zal binnen domein bedrijfsvoering 

van de gemeente en de afdeling DIV van De Connectie worden belegd, zoals het gezamenlijk 

opzetten en invoeren van een kwaliteitssysteem. Daarnaast zal nadere afstemming met het 

Gelders Archief actief ter hand moeten worden genomen.
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Naast deze archiefverordening zullen nieuwe beheerregels (Besluit informatiebeheer) komen te 

gelden.

Communicatie
De Archiefverordening moet bekend gemaakt en gepubliceerd worden op www.overheid.nl. Tevens 

wordt een exemplaar van de stukken verzonden aan de Provincie Gelderland, het Gelders Archief 

en de colleges van de gemeenten Arnhem en Rheden. Daarnaast wordt een exemplaar verzonden 

de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (IGUO) De Connectie.

Het Besluit Informatiebeheer zal pas bekend gemaakt worden en in werking treden, nadat de raad 

heeft besloten tot vaststelling van de Archiefverordening.

Financiële consequenties
Aan het opstellen en vaststellen van de Archiefverordening zijn geen kosten verbonden.

Juridische consequenties
Door digitale ontwikkelingen en gewijzigde verantwoordelijkheden in zorgplicht voor het beheer van 

fysieke en digitale informatie zijn er wijzigingen in de Archiefwet en daarop gebaseerde regels. 

Onze huidige Archiefverordening sluit daar niet op aan. De gemeente is daar wettelijk wel toe  

verplicht. In de nieuwe verordening en het daarop gebaseerde Besluit informatiebeheer is de 

terminologie aangepast aan de digitale ontwikkelingen en is de zorgplicht over het beheer door het 

college adequaat beschreven. Met de nieuwe verordening wordt daarmee voldaan aan de eisen die 

in de archiefwet- en regelgeving worden gesteld.

WMO-aspecten

Gezondheid

Duurzaamheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
Het gelijk trekken van de lokale gemeentelijke kaders is van zodanig belang om verdere 

harmonisatie van het informatiebeheer in de toekomst mogelijk te maken.

Alternatieven 
n.v.t.

Bijlagen:

- Archiefverordening

- Besluit informatiebeheer

- Overzicht verschillen tussen oude en nieuwe Archiefverordening / Besluit Informatiebeheer
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