Raadsnota
Raadsvergadering
Onderwerp: Archiefverordening 2021
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Het doel is om met de voorgestelde wijzigingen de Archiefverordening te
actualiseren. Een verordening moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ook is de
actualisatie van de verordening van belang voor de uitvoering van de kwaliteitszorg als onderdeel
van de prestatienormen voor het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) en de Kritische Prestatie Indicatoren
(KPI's). Nu de huidige Verordening niet meer in overeenstemming is met de vigerende
wetgeving en bestaande praktijk van Gemeente Valkenburg aan de Geul, wordt geadviseerd om de
vernieuwde Archiefverordening 2021 vast te stellen
2. Situatie / Aanleiding / Probleem

De laatst vastgestelde archiefverordening dateert uit 2011 en is sterk verouderd. De geactualiseerde
Archiefverordening sluit beter aan bij de heersende wetgeving waarbij veel overbodige regels
geschrapt zijn. Tevens sluit de verordening beter aan bij de verdergaande digitalisering van de
archieven.

3. Relatie met bestaand beleid

Met deze aanpassingen in de Archiefverordening voldoet de gemeente Valkenburg aan de Geul weer
aan de vigerende wet- en regelgeving

4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Indien uw besluit om de onderhavige verordening niet aan te nemen blijft de situatie
ongewijzigd, met dien verstande dat de nu geldende regels niet (meer) overeenkomen met de
vigerende wetgeving en bestaande praktijk in de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

5. Samenwerking
Niet van toepassing.

6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
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7. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
8. Financiën
Niet van toepassing.

9. Communicatie
Publicatie van de verordening conform de gebruikelijke media.
10. Afwegingen en Advies
Gelet op het feit dat de regels die volgen uit de huidige Archiefverordening
niet meer overeenkomen met de vigerende wetgeving en de bestaande praktijk, wordt geadviseerd
om de verordening te actualiseren. Om dit te bereiken dient de raad te besluiten tot vaststelling
van de Archiefverordening 2021.
11. Bijlagen
Bijlage 1: Archiefverordening 2011;
Bijlage 2: Archiefverordening 2021;
Bijlage 3: Collegenota inzake wijziging Archiefverordening.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 15 juni 2021;
Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 27 september
2021.

Besluit:



De Archiefverordening 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 oktober 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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