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Voorstel: 
De gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf aanvullen met een archiefregeling. 
 
De provincie houdt toezicht op de wijze van archiefbeheer van de gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen. Ze heeft daartoe een brief gestuurd met een vragenlijst (zie 
bijlage). Uit de vragenlijst volgt dat het archiefbeheer voor de GR IJsselgraaf nog onvoldoende 
is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.  
 
In de praktijk was het archiefbeheer al bij de gemeente Bronckhorst belegd. Met het opnemen 
van onderstaand artikel wordt dit nu ook vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.  
 
De adviseur over archiefbeheer, erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers, stelt voor het 
onderstaande artikel op te nemen in de gemeenschappelijke regeling: 
 
Artikel xxxx  Zorg en beheer archief 
 
- Ten aanzien van de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van het openbaar 

lichaam, alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer zijn de voorschriften van 
gemeente Bronckhorst van overeenkomstige toepassing.  

- De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van het 
openbaar lichaam. 

- Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen 
archiefbescheiden is de archiefbewaarplaats van gemeente Bronckhorst de archief-
bewaarplaats van het openbaar lichaam. 

- Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de zorg en het beheer als bedoeld in 
het eerste lid. 

- Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archief-
bescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4, lid 1 van de Archiefwet 1995. 

 
Dit voorstel wordt gelijktijdig behandeld in de gemeenteraden van Bronckhorst en Doesburg, 
omdat zij deelnemer zijn in de gemeenschappelijke regeling. Over dit voorstel heeft overleg 
plaatsgevonden met de beleidsmedewerker archiefbeheer van de gemeente Bronckhorst. 
Op 29 juni 2015 heeft de GR IJsselgraaf besloten u dit voorstel voor te leggen.  
 
Door het opnemen van dit artikel wordt juridisch vastgelegd dat het archiefbeheer van de GR 
IJsselgraaf plaatsvindt bij de gemeente Bronckhorst. Na besluitvorming door de gemeenteraden 
moet de regeling door de gemeenten worden getekend. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart     bc. N.E. Joosten 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over archiefbeheer gemeenschappelijke 
regeling IJsselgraaf; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf aan te vullen met een archiefregeling. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 24 september 2015, 
 
 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
 
 


