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 2014 VOORSTELLEN      

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 11-02-2014 

Onderwerp:  Archiefverordening Leiderdorp 

2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen  Archiefverordening Leiderdorp 2014  
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Archiefverordening is aangepast  als gevolg van wijziging van de Provinciewet, de 
Gemeentewet, en enkele andere wetten in verband de revitalisering van het generiek 
interbestuurlijk toezicht. Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 
oktober 2012 is het specifieke toezicht door de provincies vervangen door generiek toezicht op 
de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Het verticale toezicht door de 
provincie is vervangen door het horizontale toezicht: het college van burgemeester en 
wethouders legt verantwoording af aan de Raad over de kwaliteit van het informatiebeheer en 
de archiefzorg. Ter ondersteuning zal de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uitbrengen aan 
het college inzake artikel 30 Archiefwet en het archieftoezicht.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

Bij het opstellen van de ontwerp Archiefverordening is gebruik gemaakt van het model van het    
Landelijk Overleg  van Provinciale Archiefinspecteurs. (LOPAI )  Dat model heeft de instemming 
van de VNG.  
Het opstellen van de ontwerp verordening is in overleg gebeurd tussen Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude en de gemeentearchivaris van Leiden, die tevens gemeentearchivaris is van 
Leiderdorp en Zoeterwoude .   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

-  Organisatieveranderingen, nieuw gemeentelijk kantoorgebouw. 
-  Samenwerking van de gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Serviepunt71.  
-  De sinds 2001 bestaande goede samenwerking van Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude wat 
betreft de benoeming van de gemeentearchivaris van Leiden als gemeentearchivaris van 
Leiderdorp en Zoeterwoude en de aanwijzing van de archiefbewaarplaats van Leiden als  
archief bewaarplaats van Leiderdorp en Zoeterwoude. Uitgewerkt in de gemeenschappelijke 
regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp van 2 april 2001.  
( Gemeenteblad  Leiderdorp  2001, Nr. 36 )   
- Voortgaande digitalisering van de documentaire informatie.  
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2 Beoogd effect 

Voldoen aan de gewijzigde toezichtverhoudingen en het regelen van de horizontale, 
binnengemeentelijke toezichtverhoudingen.      
 

3 Argumenten 

Bij de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het specifieke toezicht door 
de provincies vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis 
van de Gemeentewet. De provinciale bevoegdheden zijn beperkt tot het toezicht op het 
voorkomen van mogelijke taakverwaarlozing.  
De gemeentelijke beheerders en de gemeentearchivaris werken in overleg met het 
provinciale  archieftoezicht aan de implementatie van de wijziging van de 
toezichtverhoudingen. Dat gebeurt aan de hand van door de VNG en het LOPAI 
opgestelde kwaliteitscontrole van informatiebeheer en archiefzorg.  Met de daarin 
ontwikkelde kritische prestatie indicatoren voor het informatie beheer en de archiefzorg 
worden door gemeentelijke ( DIV ) beheerders en de gemeentearchivaris, in overleg met 
het provinciale archieftoezicht, en de in de verordening opgenomen verantwoordings- en 
verslag voorschriften tot uitvoering worden gebracht.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het bestaande College Besluit Informatiebeheer van 27 oktober 1998, op grond van de 
Archiefverordening 1998 wordt in stand gelaten.  
De volgende stap in het implementatietraject is het actualiseren door burgemeester en 
wethouders van het Besluit Informatiebeheer. Het college streeft ernaar om het nieuwe 
besluit Informatiebeheer 2014 ter vervanging van het besluit Informatiebeheer 1998 binnen 
6 maanden na vaststelling van de Archiefverordening 2014 vast te stellen. Het is zodoende 
niet noodzakelijk voorafgaand aan de vaststelling van het besluit Informatiebeheer 2014 de 
Archiefverordening 2014 aan te passen, want artikel 7 geeft het college de bevoegdheid 
een nieuwe besluit Informatiebeheer vast te stellen. Het nieuwe besluit geeft daarbij 
uitvoering aan het bepaalde in artikel 7 van de Archiefverordening 2014.  In dat Besluit 
verwerken burgemeester en wethouders de gemeentelijke organisatieveranderingen en 
het onderbrengen van delen van de gemeentelijke bedrijfsvoering bij de 
Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. De GR Servicepunt71 zal voor de 
overkomende archiefwettelijke verplichtingen en taken een eigen archiefregeling 
vaststellen. Daarin worden de taken van de beheerders, de archivaris en de aanwijzing 
van de bewaarplaats geregeld. 
De Archiefwet kent voor deze situatie een overgangsbepaling waarbij de gemeentelijke 
archiefregeling van toepassing blijft totdat het ingestelde openbare lichaam een 
archiefregeling heeft getroffen die aan de Archiefwet voldoet.  
 

5 Duurzaamheid 

Selectie en bewaren van overheidsdocumenten op grond van de landelijke geldende 
Archiefwet en uitvoeringsregelingen  
 

6 Communicatie en participatie 

Met de SP71 gemeenten en de gemeentearchivaris Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude is 
de inhoud van de ontwerpverordening besproken.   
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7 Kosten, baten en dekking 

Er is sprake van de uitvoering van wettelijke voorschriften.  

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.     

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

- RBS  Archiefverordening Leiderdorp 2014 
 
  


