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De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. De vernieuwde Archiefverordening vast te stellen
2. De Document- en Archiefverordening gb1-2005.207 in te trekken
Toelichting op het voorstel

Inleiding
Het huidige ‘Document- en Archiefverordening’ is van 2006. Door wijzigingen in wetgeving en toename
van het werken met Verbonden Partijen voldeed dit oude besluit niet meer.
Het eveneens vernieuwde van de Archiefverordening afgeleide Besluit Informatiebeheer 2017 is reeds
door het college vastgesteld.
Vanuit de digitale agenda 2020 werken wij als Zwolle hard aan de programmadoelstellingen
1. Open en transparant in de participatiesamenleving,
2. Werken aan één efficiënte overheid en
3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
Vanuit Gemeente Zwolle zijn er diverse programma’s die zich inzetten om bovengenoemde
doelstellingen waar te maken.
Een randvoorwaarde voor al deze programma’s en de digitale agenda 2020 is dat de digitale
informatiehuishouding voldoet aan de eisen vanuit o.a. de Archiefwet.
De Archiefverordening is een voorwaarde vanuit de archiefwet en regelt drie zaken, namelijk:
1. De zorg die het college van Burgemeesters en Wethouders draagt voor de archieven van
gemeente Zwolle;
2. Het beheer van de archiefbewaarplaats van Gemeente Zwolle en
3. Toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden.
De belangrijkste wijzigingen in de Archiefverordening 2017 zijn:
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De artikelen betreffende het toezicht zijn aangepast aan de Wet Revitalisering Generiek
Toezicht.
Over Verbonden Partijen is in de archiefverordening opgenomen dat in een
dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken vastgelegd moeten worden over
archiefbeheer over stukken waarbij Gemeente Zwolle zorgdrager blijft. Bijvoorbeeld de
personeelsdossiers bij de BVO SSC ONS.
Ook is de mogelijkheid opgenomen dat een Verbonden Partij onder de werking van de
Archiefverordening van Gemeente Zwolle komt te vallen.

De Document- en Archiefverordening 2006 dient formeel te worden ingetrokken.
Deze nieuwe Archiefverordening gaat in 8 dagen na publicatie.
Beoogd effect
Met het vaststellen van de Archiefverordening, leven wij de Archiefwet na, en beleggen we de
verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen goed. Hiermee geven we onszelf en de
burgers handvatten voor een goede, duurzame archivering en de mogelijkheid voor toetsing.
Argumenten
Door akkoord te gaan met het bijgevoegde stuk kunnen wij onze digitale en analoge
informatiehuishouding beter op orde maken en beheersen.
Risico’s
Financiën
Capaciteit en middelen voor deze onderdelen zijn reeds begroot, in de lijn of in projecten opgenomen.
De financiering voor het e-Depot, voor de langdurige bewaring van digitale stukken bij het HCO
(analoog aan de langdurige bewaring van fysieke archieven) is voor de jaren 2017 en 2018 geregeld
uit de MPI. Voor de jaren na 2018 moet nog een oplossing gezocht worden.
In de college-retraite van 26-9-2017 staat dit onderwerp op de agenda. In de ‘knelpunten
najaarsmoment’ wordt hiervoor een voorstel gedaan.
Communicatie
De archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer worden gepubliceerd op
decentrale.regelgeving.overheid.nl
Vervolg
Openbaarheid
Ja

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

2/3

3

voorstel

Datum

19 september 2017

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang

2017

Kenmerk

37803

Onderwerp

Digitale informatiehuishouding op orde

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 26-09-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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