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In het raadsvoorstel bij punt 7 lezen wij het volgende: 
  
6 Communicatie en participatie 
Met de SP71 gemeenten en de gemeentearchivaris Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is 
de inhoud van de ontwerpverordening besproken. 
  
Bij dit punt is de vraag welke communicatie en evt. participatie er met de burger is gevoerd cq 
wordt gevoerd? 
 
Reactie: de wijziging van de toezichtverhoudingen die bij deze verordening wordt geregeld, 
betreft niet de positie van de burger. Die positie is niet veranderd in de Archiefwet: de diensten 
die  de gemeentearchivaris en de medewerkers van  het gemeentearchief aan burgers verlenen 
wijzigen niet. De verordening wordt zoals te doen gebruikelijk gepubliceerd. 
 
  
 7 Kosten, baten en dekking 
Er is sprake van de uitvoering van wettelijke voorschriften. 
  
Het is fijn te weten dat de Gemeente wettelijke voorschriften uitvoert. Bij het kopje Kosten, baten 
en dekking verwachten wij echter andere informatie aan te treffen. 
  
Concreet onze vraag: wat zijn de kosten, baten en dekking van dit raadsvoorstel? 
 
Reactie:  
 
Op grond van de Archiefwet  worden jaarlijks in de gemeentebegroting de kosten van de   
gemeentelijke archiefwettelijke  taken opgenomen. Door de nieuwe versie van de verordening 
worden geen extra kosten gemaakt. 
  
  
8 Evaluatie 
De verordening regelt de verslaglegging aan de raad door burgemeester en wethouders 
aan de hand van verslagen van de archivaris, in verband met het beheer van de 
archiefbewaarplaats en van het toezicht op het beheer door de gemeente van de 
archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 
  
Bij het kopje Evaluatie staat nu beschreven wat de verordening regelt. Na lezen van de stukken 
is ons dat inmiddels duidelijk geworden. Gebruikelijk bij dit punt is echter aan te geven hoe en 
wanneer het raadbesluit wordt geëvalueerd. 
De vraag is dan ook: Hoe en wanneer wordt deze verordening geëvalueerd. 
 
Reactie:  
 



Naar aanleiding van de bij deze verordening  ingevoerde jaarlijkse verslaglegging over de 
archiefwettelijke taken door het College aan de Raad, kan de Raad overwegen of er aanleiding is 
om de verordening te evalueren. Tevens is de verordening een onderdeel van de archief KPI’s. 
In de jaarrekening vindt de verslaglegging van o.a. de archief KPI plaats voortkomende uit de 
Wet Revitalisering Generiek Toezicht. 


