BIJLAGE 1h
-CONCEPT-

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Syntrophos;
gelet op de artikel 30, eerste lid, artikel 32, tweede lid en artikel 40 van de Archiefwet 1995;
gezien het advies van de archivaris d.d. ……………;

besluit:

de verordening betreffende de zorg en het toezicht op het beheer van archiefbescheiden van de
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Syntrophos, voor zover deze niet zijn
overgebracht naar de archiefbewaarplaats, als volgt vast te stellen.
Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
Archiefregeling:
Regeling van de minister van OCW van 15 december 2009;
b.
archivaris:
als genoemd in de gemeenschappelijke regeling Streekarchief
Voorne-Putten;
c.
bestuur:
het bestuur van de regeling;
d.
deelnemers:
deelnemers in de regeling;
e.
de regeling:
de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Syntrophos;
f.
secretaris:
de persoon zoals bedoeld in artikel 16 van de regeling;
Artikel 2

Aanwijzing beheerder

De secretaris wordt aangewezen als beheerder, verantwoordelijk voor het geheel van handelingen,
samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen en archiefbescheiden:
a. van de regeling, tenzij bij enig ander besluit deze verantwoordelijkheid voor een deel aan een
ander is overgedragen;
b. ontvangen of opgemaakt ter uitvoering van de met deelnemers aangegane
dienstverleningsovereenkomsten.
Artikel 3

Middelen

Aan de beheerder wordt voldoende personeel, doelmatig ingerichte archiefruimten en systemen van
gegevens, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen
worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, geraadpleegd, bewaard, vernietigd en ter
beschikking gesteld.
Artikel 4

Opstellen, onderhouden en uitvoeren van procedures

De beheerder:
a. stelt met betrekking tot de productie, identificatie, bewaring, beveiliging, raadpleging, vervanging,
vervreemding, vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden van de regeling procedures op,
onderhoudt deze en voert deze uit;

b. stelt ten behoeve van vervanging van voor blijvende bewaring in aanmerking komende
archiefbescheiden van de regeling een Handboek op, dat door ons wordt vastgesteld. Dit Handboek
geeft inzicht in de aspecten genoemd in artikel 26 van de Archiefregeling;
c. stelt een overzicht van procedures op en onderhoudt dit overzicht;
d. toetst periodiek de uitvoering van procedures op doelmatigheid en doeltreffendheid en legt de
resultaten daarvan vast;
e. oefent het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in artikel 2 uit in overeenstemming met de
daartoe strekkende regelingen van de desbetreffende deelnemer.
Artikel 5

Aanwijzing archiefruimten

De beheerder wijst archiefruimten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Archiefregeling aan, en houdt
hiervan een overzicht bij.
Artikel 6

Beperking raadpleging en gebruik

Het gebruik van archiefbescheiden van de regeling, raadpleging daaronder begrepen, is slechts
toegestaan aan functionarissen, die uit hoofde van hun functie zijn belast met behandeling van de
betreffende aangelegenheid, en aan derden na verkregen toestemming van de beheerder.
Artikel 7

Vernietiging

Voordat tot vernietiging van archiefbescheiden van de regeling wordt overgegaan, stelt de beheerder
hiervan een lijst op. Deze lijst behoeft de goedkeuring van de archivaris. Deze geldt als machtiging tot
vernietiging.
Artikel 8

Aanwijzing archiefbewaarplaats

De archiefbewaarplaats, geëxploiteerd door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Voorne-Putten wordt aangewezen als de archiefbewaarplaats van de regeling.
Artikel 9

Toezicht

a. Aan de archivaris wordt alle informatie verstrekt die voor een goede vervulling van zijn
toezichtstaak nodig is.
b. De beheerder verstrekt de archivaris toegang tot de archiefbescheiden van de regeling en de
ruimten waarin deze zich bevinden met inachtneming van regels ten aanzien van de beveiliging
van geheimen.
Artikel 10

Advisering

Vóór vaststelling van een regeling ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de regeling
wordt de archivaris advies gevraagd.

Artikel 11

Verantwoording

Ten minste eenmaal per jaar wordt aan de deelnemers op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de
zorg voor archiefbescheiden. Daarbij worden de verslagen die door de archivaris zijn uitgebracht over
gelegd.
Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na haar bekendmaking.
Artikel 13

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Syntrophos 2019.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoeringorganisatie Syntrophos,
de secretaris,
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