
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.9 
 
 Doetinchem, 13 december 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER 2017 
 
 
Archiefverordening 2017 
 
 
Te besluiten om: 
De Archiefverordening gemeente Doetinchem 2017 vast te stellen. 
 
Context 
Op grond van artikel 30 van de Archiefwet is de gemeenteraad verplicht een Archiefverordening 
vast te stellen. De Archiefverordening is de basis van het gemeentelijk archiefbeleid en regelt de 
zorg voor en het toezicht op onze informatiehuishouding. De huidige verordening dateert van 
2012. De verordening is toe aan vernieuwing aangezien de wet- en regelgeving is veranderd; 
tevens is er verandering van inzicht ontstaan. Zo wordt niet meer herhaald wat al in een hogere 
regeling is vastgesteld en nadere regelingen met interne werking worden niet meer in een 
besluit, maar in een werkinstructie vastgelegd. Dit alles heeft geresulteerd in een heldere en 
compacte verordening. De veranderingen zijn kort gezegd: formalisering van de verantwoording 
aan de gemeenteraad en leesbaarder maken van de archiefverordening. 
Aangezien de wijziging in structuur zo ingrijpend is, is het niet overzichtelijk de wijzigingen 
tekstueel aan te geven. Als u de vorige Archiefverordening wenst in te zien, verwijzen wij u naar 
de site decentrale.regelgeving.overheid.nl. 
 
Beoogd effect 
Een Archiefverordening vaststellen die aansluit op de huidige wet- en regelgeving. 
 
Argumenten 
1.1 De gemeenteraad vervult een belangrijke rol in het archieftoezicht. 

In de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de gemeenteraad een belangrijke rol 
gekregen in het toezicht. Deze Archiefverordening geeft de gemeenteraad de mogelijkheid 
deze rol te vervullen. Dit betekent dat wij (via het jaarverslag) aan u verantwoording 
afleggen over onze informatiehuishouding. 

1.2 Archiefbeleid moet een onderdeel uitmaken van de totale informatiehuishouding.  
De digitale ontwikkeling maakt het noodzakelijk om bij de vorming van digitale 
archiefbescheiden al rekening te houden met duurzame toegankelijkheid, onder meer door 
metadatering (= het vastleggen van data over data). Met de nieuwe Archiefverordening is er 
een goede basis om de digitale informatiehuishouding verder te ontwikkelen. 

1.3 De Archiefinspecteur heeft in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) verslag laten weten dat 
onze Archiefverordening aan vernieuwing toe is. 
Onze Archiefverordening voldoet niet meer. In het verslag KPI’s 2016 staat bij de 
aanbevelingen dat de gemeente Doetinchem een nieuwe Archiefverordening dient op te 
stellen. Door vaststelling van deze Archiefverordening wordt voldaan aan de aanwijzing van 
de Archiefinspecteur. 

 
Kanttekeningen 
1.1 Gekozen voor modellen van VNG en niet voor modellen van BRAIN 

Hoewel de archiefinspecteur heeft aangedrongen om bij de actualisatie gebruik te maken 
van het BRAIN-model, hebben wij gewacht op de publicatie van het model van de VNG. 
Wij kiezen voor het model van de VNG.  
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In het model van de VNG wordt niet herhaald wat al in landelijke regelgeving is geregeld en 
dit model sluit qua begrippen en uitgangspunten beter aan bij de Archiefwet. Ook is de 
opbouw van het model grondig aangepast. 
Hierdoor komt duidelijker naar voren welke taken bij het college van burgemeester en 
wethouders liggen en welke taken bij de gemeenteraad. 

 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
1.1 Na vaststelling door de gemeenteraad zal de verordening gepubliceerd worden. 
1.2 De archiefinspecteur zal persoonlijk geïnformeerd worden. 
 
Bijlage 
1. concept Archiefverordening 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de Archiefverordening gemeente 
Doetinchem 2017; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de Archiefverordening gemeente Doetinchem 2017 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering 21 december 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


