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Agendapunt: 

Indiener: - college van burgemeester en wethouders 

Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester 

Contactpersoon: A. Paap 

Tel.nr.: 428878 E-mailadres: paap.a@woerden.nl 

Onderwerp: Archiefverordening 2011 gemeente Woerden 

De raad besluit: 

de Archiefverordening 2011 gemeente Woerden vast te stellen. 

Inleiding: 

De Archiefverordening regelt de zorg van B&W voor de archiefbescheiden, het aanwijzen van een 
archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van archiefbescheiden die niet zijn overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats. 

Door de komst van de nieuwe archiefregeling ex. Artikelen 11, 12 en 13 van de Archiefwet is de 
Verordening Documentaire Informatievoorziening 2003 gemeente Woerden niet meer up to date. 
Hierdoor is aanpassing noodzakelijk geworden, mede gezien het feit dat de gemeente Woerden in het 
kader van het project digitaal werken toestemming van Gedeputeerde Staten van Utrecht wil 
verkrijgen voor het vervangen van papieren archiefbescheiden in digitale bestanden. 

De structuur van de Archiefverordening is niet veranderd ten opzichte van de verordening 
Documentaire Informatievoorziening 2003. Tekstueel zijn veel artikelen anders geredigeerd i.v.m. de 
nieuwe archiefregeling, waarmee meer rekening wordt gehouden met de stand van zaken inzake de 
digitalisering. 

Bevoegdheid: 

Het vaststellen van de nieuwe Archiefverordening 2011 is ingevolge artikel 30 van de Archiefwet de 
bevoegdheid van de gemeenteraad en dient na vaststelling ter kennisname te worden gezonden aan 
het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

Beoogd effect: 

Een actuele Archiefverordening die meer rekening houdt met de huidige stand van zaken ten aanzien 
van digitalisering van archieven. 

Argumenten: 
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Aanpassing is noodzakelijk omdat een actuele Archiefverordening een van de vereisten is om de 
aanvraag voor vervanging van de te bewaren papieren archiefbescheiden naar digitale documenten, 
die dit jaar zal worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, kans van 
slagen te geven. 

Kanttekeningen: N.V.T. 

Financiën: N.V.T. 

Uitvoering: 

1. Na vaststelling van de Archiefverordening dient deze ter kennisname aan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht te worden gezonden. 

2. De verordening Documentaire Informatievoorziening 2003 dient daags na vaststelling van de 
Archiefverordening 2011 te worden ingetrokken. 

Communicatie: 

De verordening is intern gericht en zal worden geplaatst op het intranet. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

- Het Besluit Informatiebeheer 2011 vastgesteld d.d. 9 augustus 2011 door het college van 
burgemeester en wethouders. 
De verordening Documentaire Informatievoorziening 2003 vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 24 april 
2003. 

Bij lagen: 

B&W-advies d.d. 2 augustus 2011. 
Besluit Informatiebeheer 2011. 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de burgemeester 

W. Wieringa ^ mr. H.W. Schmidt 

@tekst-paap 


