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Samenvatting

De digitalisering van de informatie, de wijziging in verantwoordelijkheden voor archiefbeheer en veranderde
wetgeving maken het vernieuwen van de archiefverordening uit 2008 noodzakelijk.____________________
Besluit om

1. Archiefverordening 2019 vast te stellen;
2. Archiefverordening 2008 in te trekken.
Inleiding

De archiefverordening regelt de zorg voor het beheer van de archiefbescheiden én het toezicht op het beheer
van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Door de voortdurende
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is het noodzakelijk om de Archiefverordening aan te passen
zodat deze actueel blijft. De huidige Archiefverordening uit 2008 is inmiddels ook gebaseerd op verouderde
wet- en regelgeving. Gelet hierop is nu het voorstel om een geactualiseerde Archiefverordening vast te stellen.
Beoogd effect

Een vastgestelde Archiefverordening gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving.
Argumenten

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

De huidige Archiefverordening uit2008is achterhaald door wijzigingen in landelijke wet- en
regelgeving.
Diverse wet- en regelgevingen die verband houden met het beheer op de archieven zijn gewijzigd. De
Archiefverordening dient hierop aangepast te worden.
Vaststelling van de nieuwe verordening geeft tevens een formele basis voor de dóórontwikkeling van
de organisatie en archieffunctie in de richting van volledige digitalisering van de processen.
Binnen de gemeente Beuningen wordt steeds meer digitaal gewerkt en gearchiveerd. Na vaststelling
van de Archiefverordening kunnen vervolgstappen worden ingezet door college B&W, zoals
actualisatie Besluit Informatiebeheer en het opzetten van een kwaliteitssysteem. Hierin wordt
rekening gehouden met het beheer van digitale informatie. We nemen een vervangingsbesluit;
digitale dossiers worden daarmee leidend. De vervolgstap is het e-depot, dat dient als digitale
archiefbewaarplaats. We willen aansluiten op het e-depot van het regionaal archief Nijmegen, deze is
nog in ontwikkeling. Gemeente Nijmegen zal in 2020 hierop aansluiten, de regiogemeenten zullen
hierna volgen.
Met de actualisatie van de Archiefverordening hebben we een van de aanbevelingen uit het
jaarverslag opgevolgd.
Aan een van de aanbevelingen uit het jaarverslag van gemeentearchivaris 2018, in haar rol van
toezichthouder, wordt invulling gegeven. Mede daardoor wordt ook voldaan aan een van de archief
KPľs (kritische prestatie indicatoren), die worden gebruikt als toetsingskader door de
gemeentearchivaris.
Met de actualisatie van de Archiefverordening komen we een van de verbetermaatregelen na, die
genoemd is in de reactie op de rekenkamerbriefDigitaal informatiebeheer van 22 augustus 2019.
Een van de acties die genoemd is in bijlage 1 van de reactie is het actualiseren van de
Archiefverordening.

2.

Met het inwerking treden van de Archiefverordening 2019 wordt de Archiefverordening2008
ingetrokken.

Kanttekeningen

1.

Alleen door het actualiseren van de Archiefverordening verandert er nog niet meteen iets in de
(digitale) dóórontwikkeling van de gemeente Beuningen.
Door de gemeente Beuningen moet invulling worden gegeven aan de uitvoering van de gewijzigde
wet- en regelgeving. Er zijn daarom, naast de lokale regelingen aan te passen, ook een pakket aan
maatregelen getroffen om deze dóórontwikkeling in te zetten.

Communicatie

De regeling zal bekendgemaakt worden op Overheid.nl. De verordening treedt in werking op de dag na de
datum van bekendmaking.
Op grond van art. 30 Archiefwet wordt de Archiefverordening 2019 medegedeeld aan Gedeputeerde Staten
van Gelderland.
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