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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Vaststellen van de Archiefverordening gemeente Stichtse Vecht 2012. 
 
 
Samenvatting 
 
Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een actuele Archiefverordening vast gesteld te hebben. In het 
kader van de fusie tussen de drie voormalige gemeenten dient de gemeente Stichtse Vecht dan ook een 
nieuwe geharmoniseerde Archiefverordening op te stellen, die door de gemeenteraad moeten worden 
vastgesteld. 
 
 
 
 
Bijlage 
Concept Archiefverordening gemeente Stichtse Vecht 2012 
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Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. Onderstaand treft u een 
voorstel aan om de regelgeving op gebied van archiefbeheer te harmoniseren waardoor per 1 januari 
2013 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving zal gelden. 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
Aanpak Harmonisatie. 
 
Argumenten 
De Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 
(Stb. 671). De Archiefverordening dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld op grond van de 
Archiefwet 1995, die overheidsorganen verplicht hun informatievoorziening  in goede, geordende en toegankelijke 
staat te brengen en te bewaren.   
 
De Archiefverordening is de locale uitwerking van deze wettelijke plicht. Het  sluit aan op de belangrijkste 
doelstellingen uit de wet-en regelgeving, waarin een goed toegankelijke en geordende 
informatiehuishouding van groot belang wordt geacht voor: 
 
- het gebruik van informatie ten behoeve van de bedrijfsprocessen;  
- de levering van managementinformatie; 
- de verantwoording aan recht- en bewijszoekende burgers en organisaties; 
- de verantwoording richting politiek en provincie; 
- het bewaren van cultureel en historisch erfgoed. 
 
Een goed toegankelijk en geordend archief is ook van groot belang voor de digitalisering van de 
gemeentelijke informatiehuishouding. Digitalisering kan grote voordelen opleveren op het gebied van 
productiviteit, kennisdeling en kwaliteit van dienstverlening, maar ook risico’s op het gebied van 
authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid, volledigheid en veiligheid van informatie. Het op orde hebben 
van de informatie is hiermee een wezenlijk onderdeel van risicomanagement en concern control.  
 
De Archiefverordening Stichtse Vecht is daarom te beschouwen als de basis voor een 
informatiekwaliteitssysteem en een belangrijke voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. De 
verordening is gebaseerd op het model van het Landelijk Platform Archief Inspecteurs en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten.  
 
In de verordening is vastgesteld op welke wijze het college van burgemeester en wethouders invulling 
geeft aan de wettelijke zorg voor de archieven van de gemeentelijke organen. Hieronder valt ook het 
toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van gemeentelijke 
archiefbescheiden, voorzover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats in het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen. De concept Archiefverordening is goedgekeurd door de 
streekarchivaris van de gemeente Stichtse Vecht.  
 
Een wettelijk vervolg op de vaststelling van de Archiefverordening is de vaststelling van een Besluit 
Informatiebeheer door het college van B&W . In het Besluit Informatiebeheer worden de rollen en 
verantwoordelijkheden van de informatievoorziening, binnen de bedrijfsvoering, nader geregeld. 
 
Communicatie 
Nadat de raad de Archiefverordening heeft vastgesteld, zal het bekend worden gemaakt op de 
gemeentepagina in het huis-aan-huisblad de VAR. Na deze bekendmaking treedt de Archiefverordening 
in werking. Na de inwerkingtreding van de verordening zal deze voor toetsing aan Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht worden aangeboden. 
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Financiën en risico’s 
Geen tijdige harmonisatie betekent dat de zorg en het beheer van de archieven niet goed is geregeld 
conform wet en regelgeving. Dit levert risico’s op bij archiefinspectie, interne en externe audits en bij 
provinciaal toezicht met mogelijke juridische en financiële consequenties.   
 
 
23 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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