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Inleiding
De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) heeft gevolgen voor de rol van
de gemeentearchivaris.
De gemeentearchivaris wordt door het van kracht worden van de WNRA per 1 januari
2020 niet langer benoemd, maar aangewezen.
Centrale vraag
Ter kennisname aannemen het aannemen van het aanwijzingsbesluit
gemeentearchivaris.
Het aanwijzingsbesluit ondertekenen door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Beoogd resultaat (wat)
In de Archiefwet 1995 worden specifieke bevoegdheden/taken toegekend aan de functie
van archivaris. De taken van de gemeentearchivaris zijn:
1. Beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats (artikel 32 onder 1);
2. Toezicht op de naleving van het bepaalde bij krachtens de Archiefwet 1995
(artikel 32 onder 2). Gaat om de niet-overgebrachte archieven.

De reguliere arbeidsovereenkomst per 1 januari 2020 met de gemeentearchivaris van
de gemeente Amersfoort kan daarom niet tevens als grondslag dienen voor de
uitoefening van die bevoegdheden van de gemeentearchivaris genoemd in de Archief
1995.
De Archiefverordening van de gemeente Woudenberg dient ook aangepast te worden.
Het advies is hier nog mee te wachten totdat de nieuwe Archiefwet van kracht is.
Kader
De WNRA geldt per 1 januari 2020. Onderdeel van deze wet is dat er een
aanwijzingsbesluit is opgesteld en ondertekend.
Argumenten
Vanwege de wijziging dat een gemeentearchivaris niet langer benoemd maar
aangewezen wordt is het noodzakelijk dat er een Aanwijzigingsbesluit opgesteld wordt.

Duurzaamheid en Inclusie
N.v.t.

Maatschappelijke participatie
Zowel vanuit de VNG is het verzoek gekomen om een Aanwijzigingsbesluit op te stellen
als uit vanuit Archief Eemland.
Beoogd resultaat (hoe)
Na akkoord op dit collegeadvies kan het Aanwijzigingsbesluit ondertekend worden door
de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Financiele consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere
financiele toelichting nodig.
Aanpak/uitvoering
Dit advies gaat ter kennisname naar de Gemeenteraad.
Het Aanwijzigingsbesluit kan ondertekend worden door de burgemeester T. Cnossen en
de gemeentesecretaris S.M.T. van der Marek.
Het ondertekend formulier wordt aan Archief Eemland gezonden.
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Conclusie
Met het vaststellen van het Aanwijzigingsbesluit wordt voldaan aan het verzoek van de
VNG en Archief Eemland.
Communicatie
N.v.t.
Bijlage(n)
1. Brief VNG
2. Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris

