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ONTWERP-BESLUIT
-

2.

:
:
:
:
:

De Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren vast te stellen.

ONDERWERP IN KORT BESTEK
Deze verordening regelt in hoofdzaak twee belangrijke onderwerpen. Ten eerste regelt het de zorg
die het Dagelijks Bestuur heeft voor de archieven in zijn algemeenheid. Ten tweede regelt deze
verordening het beheer en het toezicht op de archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar
de archiefbewaarplaats. Het betreft dan niet alleen papieren archiefbescheiden, maar ook informatie
op digitale informatiedragers. De archiefbewaarplaats is het archief waar de archiefbescheiden
permanent worden gearchiveerd. Dit gebeurt in de regel pas na 20 jaar.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 13 februari 2017 besloten de gemeentearchivaris van de gemeente
Rotterdam aan te wijzen per 1 januari 2017 als archivaris van het recreatieschap Rottemeren
alsmede het stadsarchief Rotterdam aan te wijzen per 1 januari 2017 als archiefbewaarplaats van het
recreatieschap Rottemeren.
Op grond van de regeling diende de verordening eerst voor zienswijzen te worden toegezonden aan
gedeputeerde staten van de deelnemende provincie en aan de colleges van de deelnemende
gemeenten. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen die meegenomen dienden te worden in de
besluitvorming. De verordening is gebaseerd op het model van LOPAI (Landelijk Overleg Provinciale
Archief Inspecteurs).

_____________________________________________________________________________
3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 28 november 2016: Diverse archiefzaken in verband met de transitie Staatsbosbeheer,
RM 2016-565483867

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF
Op grond van artikel 40, tweede lid in combinatie met de artikelen 27, eerste lid en 29, tweede lid
van de Archiefwet 1995, alsmede ter voldoening aan het gestelde in artikel 27 van de
Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Rottemeren, dient het recreatieschap
Rottemeren een archiefverordening vast te stellen.

5.

FINANCIËLE GEVOLGEN
Niet van toepassing.

6.

COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8.

VERDERE PROCEDURE
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de Archiefverordening gepubliceerd, waarna
deze inwerking zal treden.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. F. van der Meer
Accountmanager Staatsbosbeheer

