
 

Aan : Algemeen Bestuur 
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Agendapunt : 6 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Archiefverordening Avri 2016 

 

 
Voorstel 
1. De Archiefverordening Avri 2016 vaststellen. 
 

 
Inleiding 
Avri is sinds 1 januari 2016 een zelfstandig GR geworden. Als zelfstandig archiverend orgaan moet 
Avri een Archiefverordening opstellen in het kader van art 40  van de Archiefwet en hoofdstuk 8 van 
de gemeenschappelijke regeling Avri. Het voorstel voor de Archiefverordening Avri 2016 is voorgelegd 
aan de archiefinspecteur van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) en hij heeft positief 
geadviseerd op 11 januari 2016.  
 
Beoogd effect 
Naleven van de Archiefwet en het hebben van actuele en duidelijke regelgeving op het gebied van 
archief en informatievoorziening.  
 
Argumenten 
1.1 De Archiefverordening is verplicht voor overheden 
De plicht om deze verordening vast te stellen vloeit voort uit artikel 40, eerste en tweede lid van de 
Archiefwet 1995 en hoofdstuk 8 van de gemeenschappelijke regeling Avri. De bevoegdheid voor het 
vaststellen van de Archiefverordening ligt bij het Algemeen Bestuur.  
Deze verordening geeft onder andere inzicht in de wijze waarop vormgegeven wordt aan de zorg van 
het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden, 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. 
 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
De verordening zal met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 in werking treden.  
Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 21 april 2016 zal de verordening gepubliceerd worden in 
het officiële digitale publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via de website 
van Avri. De verordening wordt opgenomen in de digitale regelingenbank (CVDR) voor lokale 
overheden. 
 
Financiën 
De kosten voor publicatie bedragen naar schatting € 125,-.  
 
Uitvoering 
De uitvoering van deze verordening wordt opgepakt door Avri.  
 
Bijlagen 
1. Archiefverordening Avri 2016.  
 
 
 
Versiedatum 1 februari 2016 (vergadering DB) 


