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Inleiding

Gemeenten zijn op grond van artikel 30, eerste lid en artikel 32, tweede lid van de 
Archiefwet 1995 verplicht een Archiefverordening vast te stellen. Deze 
archiefverordening geeft aan op welke wijze aan de zorg voor archieven inhoud wordt 
gegeven. 

De colleges van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren hebben op 24 
oktober 2017 besloten de Archiefverordening gemeente Midden-Groningen 2018 in 
deze vorm voor te leggen aan de gemeenteraad Midden-Groningen. 

Op 31 oktober 2017 heeft de klankbordgroep ingestemd met het ter vaststelling 
aanbieden van de Archiefverordening aan de gemeenteraad Midden-Groningen.   

Argumenten

De drie nu nog van toepassing zijnde Archiefverordeningen dateren uit 2008 
(Menterwolde en Slochteren) en 2011 (Hoogezand-Sappemeer) en zijn gebaseerd op 
inmiddels verouderde (archief)wetgeving. Door de invoering van de Wet Revitalisering 
Generiek Toezicht (RGT) is het specifieke toezicht van de provincie in het kader van de 
Archiefwet 1995 vervangen door generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Dit 
dient lokaal te worden geregeld. De archiefverordening regelt de zorg voor de 
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, het aanwijzen en het beheer van de 
archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover 
deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Door de voortdurende 
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering (zoals het zaakgericht werken) is het 
noodzakelijk om de archiefverordening aan te passen zodat deze actueel blijft. 

Conform de Archiefwet 1995 draagt het college van Burgemeester en Wethouders van 
Midden-Groningen de zorg voor de analoge en digitale archiefbescheiden. Het college 
doet dat overeenkomstig een door uw raad vast te stellen Archiefverordening gemeente 
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Midden-Groningen 2018. De ontwikkelingen op het gebied van digitaal archief- en 
informatiebeheer zijn de afgelopen jaren zeer snel gegaan. Daardoor is grote behoefte 
ontstaan aan actuele richtlijnen voor goed en duurzaam digitaal archiefbeheer. Ook 
binnen de gemeente Midden-Groningen wordt per 1 januari 2018 digitaal gewerkt en 
gearchiveerd. In de nieuwe Archiefverordening wordt, naast fysieke archivering, 
nadrukkelijk rekening gehouden met de verantwoordelijkheid voor het beheer van 
digitale informatiestromen in de vorm van digitaal vastgelegde documenten en 
informatiebestanden. De nieuwe Archiefverordening geeft een formele basis voor de 
doorontwikkeling van de organisatie en archieffunctie in de richting van digitalisering 
van de processen en sluit daarmee aan op de digitale ontwikkelingen.

Gelet op het bovenstaande (gewijzigde landelijke wet- en regelgeving)en de 
gemeentelijke herindeling wordt voorgesteld om een geactualiseerde 
archiefverordening vast te stellen. De voorliggende Archiefverordening is gebaseerd op 
het VNG-model en sluit het aan bij de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 en de 
Archiefregeling 2010.


