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Voorwoord 
 
Voor u ligt de scriptie Archiveren voor democratie. Dit onderzoek is uitgevoerd onder tien 
gemeenten. Hierbij is gekeken naar hoe zij raadsstukken archiveren en hoe makkelijk deze 
terug te vinden zijn. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 
opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie, NHL 
Stenden Hogeschool Leeuwarden. Opdrachtgever voor dit onderzoek is Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden. Ik heb van februari 2022 tot juni 2022 aan het onderzoek 
gewerkt. 
 
Bij dezen wil ik mijn grote dank uitspreken voor mijn begeleiders Petra Esser en Avelien Haan 
voor hun geduld en begeleiding tijdens dit traject. Ook wil ik mijn opdrachtgever en tevens 
bedrijfsbegeleider Henk Bouwmans bedanken voor zijn expertise en deze mooie 
onderzoeksopdracht. Ik heb jullie ten alle tijden mogen mailen met vragen. 
Tevens wil ik de respondenten van mijn onderzoek bedanken. Zonder jullie was dit 
onderzoek niet mogelijk geweest. 
 
Tot slot wil ik mijn vrienden, familie en collega’s bedanken voor hun morele steun. In het 
bijzonder Eltine Bosma, wie de tijd heeft genomen mijn scriptie proef te lezen en mij moed 
in heeft gesproken wanneer nodig.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Sanne de Vries 
 
IJlst, 19 mei 2022 
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Samenvatting 
In 2018 is de model-archiefverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
vernieuwd op basis van de bijgewerkte Archiefwet 1995, waarna veel gemeenten een 
nieuwe archiefverordening hebben opgesteld. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
heeft daarom opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de archiefverordeningen van de 
gemeenten tegenover de modelverordening staan, maar bovenal ook te onderzoeken hoe 
het archiveren van raadstukken in de praktijk plaatsvindt en hoe toegankelijk het 
raadsinformatiesysteem van de gemeenten is.  
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze gemeenteraadsstukken 
worden gearchiveerd, evenals de staat en toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem. 
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: Op welke manier worden 
gemeenteraadsstukken gearchiveerd bij verschillende gemeenten? 
 
Voor dit onderzoek zijn tien gemeenten van verschillende grootte geselecteerd. Bij deze 
gemeenten is onderzocht hoe hun verordening eruitziet in vergelijking met de model-
archiefverordening van de VNG. Daarnaast zijn er twee enquêtes uitgezet. Een enquête is 
uitgezet onder de griffies van de gemeenten om de wijze van archiveren in de praktijk te 
onderzoeken. De tweede enquête is uitgezet onder de raadsleden om te onderzoeken hoe 
toegankelijk het raadsinformatiesysteem van de gemeenten is. De enquête onder 
raadsleden is door 38 raadsleden ingevuld. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de elementen die in de model-archiefverordening zijn 
verwerkt ook terugkomen in de verordening van alle gemeenten. Het is wel opvallend dat 
verordeningen die zijn opgesteld voor 2019, het jaar van publicatie van de model-
archiefverordening, vaak geen artikel voor historisch relevante stukken bevatten. Dit artikel 
maakt het mogelijk om archiefbescheiden van particulieren op te nemen in het 
gemeentearchief. Het zijn ook vaak grote gemeenten die dit artikel niet hebben opgenomen 
in hun verordening. Terwijl dit juist gemeenten zijn met een rijke geschiedenis. Dit zijn onder 
andere gemeente Amsterdam, Rotterdam en Groningen. 
 
In de wet is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders zorgdrager is voor de 
archieven van de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk anders geregeld te zijn. De griffier 
en griffiemedewerkers zijn in de praktijk het aanspreekpunt als het raadsinformatiesysteem 
niet goed op orde is. 
De gemeenten bewaren meer raadsstukken dan verplicht is gesteld en deze worden ook 
tenminste de vereiste minimale 10 jaar bewaard. Daarna worden deze overgebracht naar 
een archiefbewaarplaats (VNG, 2020). Dit betekent dat de stukken binnen deze tijd 
makkelijk te verkrijgen zijn via het raadsinformatiesysteem, waarna deze opgevraagd 
moeten worden bij het archief.  
 
De toegankelijkheid van de raadsinformatiesystemen is door de raadsleden niet positief 
beoordeeld. Het grootste deel van de raadsleden geeft aan het niet makkelijk te vinden om 
raadsstukken terug te vinden. Een raadslid uit gemeente Lelystad gaf aan dat dit komt 
doordat de stukken per vergadering gesorteerd zijn en niet per onderwerp of dossier.  
Wel geven de raadsleden aan het archief volledig te vinden. Dit is begrijpelijk omdat er meer 
raadsstukken worden gearchiveerd dan vereist is.  
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Aangezien raadsleden moeite hebben met het terugvinden van raadsstukken in het 
raadsinformatiesysteem, is het aanbevolen dat gemeenten hier trainingen voor aanbieden. 
Zo worden raadsleden wegwijs gemaakt binnen het systeem. Het gebruik van sortering per 
dossier zou de vindbaarheid van raadsstukken ook vergroten. 
Daarnaast is het aanbevolen te onderzoeken welk effect de nieuwe archiefwet zal hebben 
op het archiveren van raadsstukken.  
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1. Inleiding 
Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de studie Bestuurskunde en 
Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie, NHL Stenden in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  
Dit is een vereniging die belangen behartigt voor gemeenteraden. Zij stellen als doel dat het 
belangrijk is een sterke en krachtige gemeenteraad te hebben en werken daarom aan de 
zichtbaarheid en rol van raadsleden. De vereniging fungeert tevens als vraagbaak en biedt 
trainingen aan (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2022).  
 
1.1 Probleemstelling 
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat informatie rondom besluitvorming 
gearchiveerd moet worden. Zo is het handig voor de huidige besluitvormers om terug te 
kijken naar de context waarin besluiten zijn genomen. Cultuurhistorisch is het van belang, 
maar ook ter verantwoording naar de burgers zodat de politiek aansprakelijk gehouden kan 
worden.  
Om ervoor te zorgen dat het archiveren op de juiste manier gebeurt, is er wetgeving 
opgesteld. Op landelijk niveau is er de Archiefwet. Op gemeentelijk niveau is het aan de 
gemeenten om een archiefverordening op te stellen. Hiervoor heeft de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening opgesteld, om de gemeenten hier 
een handje mee te helpen.  
De praktijk verschilt nog wel eens van wat er op papier is vastgelegd. Hierom heeft de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gevraagd onderzoek te doen naar de wijze waarop 
gemeenteraadsstukken worden gearchiveerd. Naast de wijze waarop de stukken 
gearchiveerd worden, is de vereniging ook benieuwd naar de toegankelijkheid van het 
raadsinformatiesysteem. In dit systeem worden de raadsstukken vaak eerst bewaard 
voordat deze naar een archiefbewaarplaats worden overgebracht.  
 
1.2 Doel- en vraagstelling 
Dit onderzoek streeft in kaart te brengen op welke wijze gemeenteraadsstukken worden 
gearchiveerd evenals de staat en toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem. Hiermee 
wordt beoogd gemeenteraden en griffies te adviseren over de wijze van archiveren van 
raadsstukken via de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  
De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor griffies en raadsleden, 
maar ook gemeenten in het geheel, burgemeesters en wethouders, burgers en eenieder die 
geïnteresseerd is in lokale besluitvorming. Wanneer archieven in goede staat verkeren komt 
dit het cultuurhistorisch belang ook ten goede. In dit onderzoek staat dan ook de volgende 
onderzoeksvraag centraal. 
 
Op welke manier worden gemeenteraadsstukken gearchiveerd bij verschillende gemeenten? 
 
Naast deze hoofdvraag zijn een aantal deelvragen opgesteld. Deze deelvragen onderzoeken 
ieder een component, die gezamenlijk de beantwoording van de hoofdvraag vormen. 

1. Welke elementen vormen de basis van de model-archiefverordening van de VNG? 
2. Op welke elementen wijkt de archiefverordening van de gemeenten af van het model 

van de VNG?  
3. Wat zijn de kaders en mogelijkheden voor het digitaal archiveren van 

gemeenteraadsstukken? 
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4. Wie voert in de praktijk het archiveren van gemeenteraadsstukken uit? 
5. Welke stukken zijn terug te vinden in het publieke digitale archief van de 

gemeenteraad? 
6. Hoe toegankelijk is het digitale archief van de gemeenteraad? 

 
1.3 Leeswijzer 
Allereerst wordt de theoretische grondslag voor dit onderzoek gelegd in het theoretisch 
kader. Hier wordt onder andere besproken welke wetgeving van toepassing is op dit 
onderwerp.  
Vervolgens is de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd uiteengezet in het hoofdstuk 
onderzoeksmethode. Hier wordt ingegaan op welke gemeenten onderzocht zijn en op welke 
manier de resultaten zijn verkregen. 
De resultaten zijn opgesplitst in drie hoofdstukken. Allereerst komen de 
archiefverordeningen aan bod, welke worden vergeleken met de model-archiefverordening 
van de VNG.  
Vervolgens wordt besproken op welke wijze raadsstukken worden gearchiveerd en wie hier 
uitvoering aan geeft binnen de gemeenten. 
Daarna komen de raadsleden in beeld, die aangeven welke stukken zij regelmatig opzoeken 
en hoe makkelijk zij deze kunnen vinden.  
De onderzoeksvragen worden beantwoord in de conclusie, waarna opmerkingen besproken 
worden in de discussie.  
Tenslotte worden naar aanleiding van het onderzoek aanbevelingen gegeven en 
mogelijkheden tot vervolgonderzoek.   



 
9 

2. Theoretisch kader 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is het belangrijk om eerst de theoretische 
grondslag te onderzoeken. Allereerst wordt gekeken naar de wet- en regelgeving rondom 
archivering. Het belang van archivering, de termijn dat archiefbescheiden bewaard moeten 
worden, welke stukken gearchiveerd moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor de 
archiefbescheiden. 
Vervolgens wordt de archiefverordening besproken. Allereerst wat de VNG in haar model-
archiefverordening heeft geschreven en vervolgens welke keuzes gemeenten kunnen maken 
om hun eigen verordeningen vorm te geven. 
Ten derde komt digitalisering aan de orde. Aangezien veel informatie tegenwoordig digitaal 
wordt gearchiveerd, is het van belang om te onderzoeken wat de regels zijn omtrent digitaal 
archiveren en welke mogelijkheden en risico’s hierdoor ontstaan. 
 
2.1 Wet- en regelgeving archiveren  
Overheden ontvangen en verwerken veel informatie. Denk aan beleidsnota’s, notulen, 
brieven, rapporten en veel meer. Veel van deze informatie moet bewaard worden voor 
publieke verantwoording, maar is tegelijk ook een testament voor de tijd waarin wij leven en 
wordt dus ook voor cultuurhistorische redenen bewaard (Rijksoverheid, 2022). 
 
2.1.1 Archiefwet 1995 
De grondslag voor alle wet- en regelgeving over archivering ligt in de Archiefwet 1995. Deze 
wet is verder uitgewerkt in het Archiefbesluit en de Archiefregeling (VNG, z.d.). Deze  wet 
geeft opdracht aan openbare lichamen om zelf een archiveringsverordening op te stellen, 
waaronder ook gemeenten (Archiefwet 1995, artikel 30 lid 1).  
 
Niet alle stukken hoeven bewaard te worden. Welke documenten gearchiveerd worden, is 
geregeld in een selectielijst die door overheidsinstanties zelf worden vastgelegd. Zij moeten 
hierbij rekening houden met de waarde van documenten, onder andere:  

• Documenten die belangrijk zijn voor de eigen organisatie; 
• Documenten die belangrijk zijn om besluiten uit te leggen; 
• Documenten waar rechten aan ontleent kunnen worden; 
• Documenten die belangrijk kunnen zijn voor toekomstig onderzoek (Rijksoverheid, 

2022). 
 
Daarnaast bepaalt Archiefwet 1995 in artikel 12 dat archiefbescheiden voor een periode van 
twintig jaar gearchiveerd moeten worden, waarna deze overgedragen moeten worden naar 
een archiefbewaarplaats, zoals het nationaalarchief. Digitale bestanden kunnen ook worden 
overgedragen naar een e-depot (VNG, 2020). 
 
2.1.2 Archiefverordening 
De Archiefwet stelt in artikel 30 en 32 dat de gemeenteraad een verordening moet 
vaststellen. Hierin moet staan dat de zorgtaak voor de archiefbescheiden toebehoort aan 
het college van burgemeester en wethouders. Daarbij moeten zij vaststellen dat een 
gediplomeerd gemeentearchivaris, indien aanwezig, of de gemeentesecretaris 
verantwoordelijk is voor het beheer van de archiefbewaarplaats en daarbij ook de 
archiefbescheiden. 
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2.1.3 Model-archiefverordening 
Om het opstellen van de archiefverordening voor gemeenteraden te vergemakkelijken, heeft 
de VNG een model-archiefverordening opgesteld. Deze kunnen de gemeenteraden als 
voorbeeld gebruiken. 
 
De modelverordening bevat 6 artikelen (VNG, 2019). De eerste wijst de zorgplicht voor het 
archief toe aan het college van burgemeester en wethouders, welke verantwoordelijk zijn 
voor de staat van de archieven en zorg dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid 
omtrent het archief. 
Artikel twee beschrijft de taken van de gemeentearchivaris of gemeentesecretaris, welke het 
eerdergenoemde beleid moet uitvoeren en verantwoording moet afleggen aan het college 
over de staat van de archieven. 
Artikel drie maakt dat het college van burgemeester en wethouders op vastgestelde 
momenten verantwoording aan de gemeenteraad aflegt over de staat van de archieven. 
Artikel vier is een optioneel artikel welke het mogelijk maakt om historisch relevante stukken 
van instellingen of personen in het gemeentearchief op te nemen. 
Artikel vijf en zes zijn artikelen die de intrekking van de oude verordening en de 
inwerkingtreding van de nieuwe verordening regelen. 
 
2.2 Archiveren van gemeenteraadsstukken 
De Archiefwet schrijft voor dat alles omtrent besluitvorming gearchiveerd moet worden. Dit 
geldt ook voor gemeenten.  
 
2.2.1 Verantwoordelijkheid archiefbescheiden 
In 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd, welke ervoor heeft gezorgd dat 
er een duidelijke scheiding is gekomen tussen de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders. Zo mogen leden van het college niet ook lid zijn van de 
gemeenteraad en is de ambtelijke ondersteuning van beide gescheiden. Vanaf dat moment 
heeft de raad recht gekregen op eigen ambtelijke ondersteuning, in de vorm van de 
raadsgriffie (Kamerstukken II, 27751 nr. 3, 2001). 
 
Artikel 23 van de Gemeentewet stelt dat vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn 
en dat de besluitenlijst na afloop op gebruikelijke wijze openbaar wordt gemaakt. Dit wil 
zeggen dat er niet telkens een andere manier van publiceren mag worden gebruikt. 
Aangezien de gemeenteraad over een eigen ambtelijke ondersteuning beschikt, heeft deze 
de mogelijkheid om de taak van het archiveren van gemeenteraadsstukken op zich te 
nemen. Echter, in de Archiefwet 1995 is geregeld dat het college van burgemeester en 
wethouders zorgdrager is voor de archieven. Zij blijven ook eindverantwoordelijk voor de 
archieven van de gemeenteraad (VNG, 2020). 
 
2.2.2 Selectie archiefbescheiden 
Zoals eerder besproken is, worden te archiveren stukken vastgelegd in een selectielijst. Voor 
gemeenten heeft de VNG een selectielijst gepubliceerd. Dit document staat los van de 
model-archiefverordening. Voor gemeenteraden geldt dat zij de agenda, verslagen, opnames 
en besluitenlijsten moeten archiveren. Zij voegen hieraan toe eventueel aanwezige geluids- 
en/of beeldopnames ook waard moeten worden (VNG, 2020).  
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Echter, de raad van state heeft bepaald dat gemeenteraden niet verplicht zijn dergelijke 
opnames te bewaren als er ook een schriftelijk verslag aanwezig is (Raad van State, 2014).   
 
Wat betreft de bewaartermijn van deze archiefbescheiden, daar heeft de VNG ook een 
vermelding van gedaan in de selectielijst. Deze archiefbescheiden zijn als ‘blijvend te 
bewaren’ gemarkeerd, wat betekend dat deze permanent bewaard moeten worden (VNG, 
2020).  
Archiefwet 1995 regelt in artikel 12 en 13 dat archiefbescheiden ouder dan 20 jaar 
overgebracht moeten worden naar een archiefbewaarplaats, tenzij deze nog veelvuldig 
gebruikt worden door het overheidsorgaan (Archiefwet 1995, 2020). Echter, per 2021 is dit 
veranderd naar tien jaar (VNG, 2020).  
 
2.3 Digitaal archiveren 
Het gebruik van papier gaat steeds meer over op digitaal werken. Vroeger konden papieren 
bij elkaar in een dossier zo bewaard worden, maar dat gaat digitaal niet zo makkelijk. 
Hoewel digitaal archiveren voor een deel al is opgenomen in de wet is er ook nog veel in 
ontwikkeling.  
 
2.3.1 Archiefregeling 
Details omtrent digitaal archiveren is op dit moment vastgelegd in de Archiefregeling. Deze 
regeling is een toevoeging aan de Archiefwet en gaat in op praktische zaken rondom 
archiveren. Denk hierbij aan welke gegevens van de archiefbescheiden bewaard moeten 
worden, regels omtrent de archiefbewaarplaats, maar ook regels omtrent digitaal 
archiveren.  
 
Zo schrijft de Archiefregeling in artikel 24 voor dat van bestanden altijd te herleiden moet 
zijn wat hun digitale aard is geweest. Hiermee wordt het bestandsformat bedoeld, zoals een 
Word document, pdf, mp3, en meer. Ook moet te herleiden zijn met welke hard- en 
software deze bestanden te openen zijn. Tenslotte moeten de bestanden altijd te openen 
zijn. Hetzij via de originele software of overgezet naar een alternatieve software. Zodra de 
bestanden dusdanig verouderd zijn dat ze niet meer geopend kunnen worden, moet de 
archivaris ervoor zorgen dat ze worden omgezet naar een bestandsformat dat wel geopend 
kan worden (Archiefregeling).  
 
2.3.2 Duurzaam digitaal archiveren 
Het archiveren op papier wordt al decennia gedaan, maar digitaal archiveren is nog vrij 
nieuw. Duurzaam digitaal archiveren vereist een goede informatiehuishouding. Daarom is 
het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding opgericht (Digitale overheid, 
z.d.). Ter aanvulling en vernieuwing van de wet- en regelgeving omtrent digitaal archiveren 
zijn er drie wetten in ontwikkeling. Deze moeten digitaal archiveren in goede banen gaan 
leiden.  
De nieuwe wetten zijn: de nieuwe Archiefwet 2021, Wet open overheid en Wet hergebruik 
overheidsinformatie. De Archiefwet wordt helemaal vernieuwd. De nieuwe versie is nog niet 
gepubliceerd en in werking getreden. De Wet open overheid is een nieuwe wet die 1 mei 
2022 in werking is getreden. Tenslotte is de Wet hergebruik van overheidsinformatie 
vernieuwd (VNG realisatie, 2019).  
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Op dit moment is er al het DUTO-eisenpakket aanwezig waaraan alle informatiesystemen die 
overheden gebruiken zouden moeten voldoen. DUTO staat voor: Duurzame toegankelijkheid 
van de informatie in de informatiesystemen van overheidsorganisaties. Deze eisen zijn ter 
beschikking gesteld op de website van het Nationaal Archief en is niet in wet- en regelgeving 
vastgelegd. Het is een norm die overheden kunnen gebruiken. Door het gebruik van dit 
eisenpakket voldoet de overheid aan artikel 16 van de Archiefregeling. Die vereist dat er 
toetsbare eisen worden opgesteld voor het blijvend bewaren van informatie (Nationaal 
Archief, z.d.). 
 
Veel gemeenteraden maken gebruik van een raadsinformatiesysteem om hun agenda, 
stukken en verslagen mee te verspreiden en in te bewaren. Er zijn verschillende 
raadsinformatiesystemen beschikbaar in Nederland. De functionaliteiten van de systemen 
kunnen verschillen, maar blijven in essentie hetzelfde. Een aantal van deze systemen zijn 
bijvoorbeeld: Notubiz, iBabs, Gemeenteoplossingen, Company Webcast, Parlaeus en 
Visma/Roxit (Lokale Democratie, z.d.).  
 
2.4 Conceptueel model 
De kwaliteit en toegankelijkheid van het gemeenteraadsarchief is afhankelijk van twee 
factoren. Allereerst de wet- en regelgeving, welke de juridische basis legt voor de wijze 
waarop gemeenteraadsstukken dienen te worden gearchiveerd. Een aantal belangrijke 
zaken die hierin geregeld worden zijn de eindverantwoordelijkheid voor de 
archiefbescheiden, de zorgdrager en voor welke tijdsperiode de archiefbescheiden bewaard 
moeten worden. In het conceptueel model is ook de selectielijst hieraan toegevoegd. 
Hoewel de selectielijst zelf geen wetgeving is, legt de wet wel de grondslag voor het 
opstellen van deze lijst.   
Ten tweede heeft de praktijk invloed op de kwaliteit en toegankelijkheid van het 
gemeenteraadsarchief. Hoewel de juridische basis gelegd is, kan de praktijk hiervan 
verschillen. In de praktijk is het van belang welke gemeenteraadsstukken daadwerkelijk 
worden gearchiveerd, wie de gemeenteraadsstukken archiveert en welk systeem hiervoor 
gebruikt wordt. Veel van deze zaken zijn vastgelegd in de archiefverordening van de 
gemeenten. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 1Conceptueel model 

Wet- en regelgeving 
Eindverantwoordelijkheid 
Zorgdrager 
Tijdsperiode 
Selectielijst 

Praktijk 
Archiefverordening 
Gemeenteraadsstukken 
Uitvoering 
Systeem of website 

  

Gemeenteraadsarchief 
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3. Onderzoeksmethode 
In de inleiding zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld, waarvoor in het theoretisch kader 
relevante theorie bij is gevonden. Om dit onderzoek juist te kunnen uitvoeren zijn allereerst 
de variabelen geoperationaliseerd en de onderzoeksmethoden beschreven. Dit ten behoeve 
van een goed verloop van dit onderzoek, evenals het waarborgen van de validiteit en 
betrouwbaarheid.  
 
3.1 Operationalisatie variabelen 
In dit onderzoek zijn verschillende variabelen onderzocht. Allereerst zijn de 
archiefverordeningen van de gemeenten onderzocht. Hierbij is gekeken naar het jaar waarin 
de verordeningen zijn opgesteld en in hoeverre de verordening overeenkomt met de model-
archiefverordening van de VNG. Dit is gedaan door de vier inhoudelijke artikelen van de 
modelverordening, zoals beschreven in paragraaf 2.1.3, naast de verordeningen van de 
gemeenten te leggen. Hier is gekeken of deze artikelen aanwezig zijn in de 
archiefverordening van de gemeenten.  
Ook is er gekeken naar welke inhoud er is gegeven aan deze artikelen en in welk jaar de 
archiefverordening is opgesteld.  
 
Om te onderzoeken hoe het archiveren in de praktijk gebeurt, is gekeken naar een aantal 
aspecten, namelijk: wie archiveert de raadstukken, wie is het aanspreekpunt voor het 
raadsinformatiesysteem, welke stukken worden gearchiveerd en hoelang worden de 
raadstukken bewaard in het raadsinformatiesysteem.  
 
Tenslotte is de derde onderzochte variabele het raadsinformatiesysteem. Hierbij is gekeken 
naar welke stukken er zijn gearchiveerd in het systeem, hoelang deze hier bewaard worden 
en hoe toegankelijk het raadsinformatiesysteem is. De toegankelijkheid is gemeten 
doormiddel van een enquête onder raadsleden. Hierbij is de belangrijkste factor hoe 
makkelijk de raadsleden de benodigde raadstukken kunnen vinden.  
 
3.2 Verantwoording onderzoeksinstrumenten en eenheden 
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek naar de wijze van het archiveren van 
gemeenteraadsstukken. De aard van het onderzoek is beschrijvend en verkennend. Het 
beschrijft hoe de wijze van archiveren op dit moment plaatsvindt, welke kaders er zijn 
gesteld en hoe toegankelijk het raadsinformatiesysteem is.  
Voor dit onderzoek zijn twintig gemeenten aangeschreven, waarvan tien hebben besloten 
deel te nemen aan het onderzoek. Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van een 
steekproef waarbij rekening is gehouden met de grootte van de gemeenten.  
De grootte van de gemeenten is bepaald op basis van het inwoneraantal in 2019, aldus een 
tabel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2019). Er is gekozen voor 
verschillende grootten om zo een gevarieerd beeld te krijgen. 
Onder kleine gemeenten worden gemeenten met minder dan 30.000 inwoners verstaan. 
Middelgrote gemeenten hebben tussen de 30.000 en 100.000 inwoners. Grote gemeenten 
hebben meer dan 100.000 inwoners. Tenslotte worden onder ‘grote 4’ de vier grootste 
gemeenten in Nederland verstaan, namelijk: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.  
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Het beperkte aantal onderzochte gemeenten maakt dat het onderzoek niet generaliseerbaar 
is. De resultaten van het onderzoek kunnen als beeldvormend worden gezien en een basis 
vormen voor verder onderzoek. De onderzochte gemeenten zijn weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1 Geselecteerde gemeenten 

 
Voor dataverzameling is van zowel desk- als fieldresearch gebruikt gemaakt. Er zijn twee 
enquêtes uitgezet, waarvan één onder de griffies en één onder gemeenteraadsleden van de 
tien geselecteerde gemeenten. Daarnaast zijn de archiefverordeningen van de gemeenten 
opgezocht.  
Op de enquête onder raadsleden hebben in totaal 38 raadsleden gereageerd. Dit is 11,6% 
van het totaal aantal raadsleden dat in de gemeenteraden van de negen ondervraagde 
gemeenten zit.  
 
3.2.1 Enquête griffies 
Om de wijze van archiveren via het raadsinformatiesysteem in de praktijk te onderzoeken is 
een enquête uitgezet onder griffiers van de geselecteerde gemeenten. De enquête is 
opgesteld in Microsoft Forms en verspreid per email. Hiervoor is het algemene mailadres 
van de griffies gebruikt, verkregen via de gemeentewebsite. Er is gekozen voor enquêtes om 
zo gemakkelijk dezelfde vragen onder de gemeenten te verspreiden. Daarbij komen de 
antwoorden automatisch in een overzicht terecht, welke de verwerking vergemakkelijkt.  
Er is aan de griffiers gevraagd om de enquête te laten invullen door de griffiemedewerker 
die raadsstukken archiveert via het raadsinformatiesysteem, omdat die naar verwachting de 
meeste kennis over het onderwerp heeft.  
De enquêtevragen gingen in op welke stukken er worden gearchiveerd, voor hoelang, wie de 
stukken archiveert en wie het aanspreekpunt is als het systeem niet op orde is. Ook is er 
gevraagd of er gebruik is gemaakt van de model-archiefverordening van de VNG bij het 
opstellen van de eigen archiefverordening. Een volledige vragenlijst is te vinden in bijlage I.  
 
3.2.2 Enquête raadsleden 
Om de toegankelijkheid van de gemeenteraadsarchieven te onderzoeken, is ook een 
enquête onder de gemeenteraadsleden van dezelfde gemeenten verspreid. Ook deze 
enquête is opgesteld in Microsoft Forms. Voor de verspreiding van de enquête is aan de 
griffier gevraagd om de enquête onder de raadsleden te verspreiden. Nadat hier te weinig 

Gemeente Grootte Aantal raadsleden dat enquête 
heeft ingevuld 

Achtkarspelen Klein 4 
Amsterdam Grote 4 4 
Den Helder Middelgroot 2 
Emmen Middelgroot 5 
Groningen Groot 7 
Leeuwarden Groot 4 
Lelystad Middelgroot 3 
Maastricht Groot 5 
Roermond Middelgroot 4 
Rotterdam Grote 4 0 
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respons op is gekomen, zijn de mailadressen van de raadsleden verzameld via de 
gemeentewebsite en hebben de raadsleden direct een mail met een uitnodiging voor de 
enquête ontvangen.  
Gemeente Rotterdam heeft aangegeven midden in een wisseling van 
raadsinformatiesystemen te zitten en heeft gevraagd de enquête niet onder haar raadsleden 
uit te zetten. Hier is gehoor aangegeven tijdens dit onderzoek. 
 
Deze enquête is ingegaan op welke raadsstukken gemeenteraadsleden geregeld opzoeken 
via het raadsinformatiesysteem, hoe makkelijk deze te vinden zijn en hoe belangrijk zij het 
vinden dat raadsstukken worden gearchiveerd. Een volledige vragenlijst is te vinden in 
bijlage II.  
 
3.2.3 Verordeningen 
De verordening van de verschillende gemeenten is opgezocht via google. Zoekterm: 
Archiefverordening [gemeente]. Indien dit geen resultaten opleverde, is gezocht op 
lokaleregelgeving.overheid.nl. Hier is de zoekterm Archiefverordening gebruikt, in 
combinatie met de postcode van het gemeentehuis van de gemeente. 
In de verordening is systematisch keken naar de volgende punten: 

- Jaartal van verordening. 
- Is model-archiefverordening overgenomen? 
- Artikel aanwezig dat zorgplicht bij college van burgemeester en wethouders 

neerlegt? 
- Liggen de taken van archiefbeheer bij gemeentearchivaris of gemeentesecretaris? 
- Hoe vaak doet archivaris/secretaris verslag aan college? 
- Hoe vaak doet college verslag aan de gemeenteraad? 
- Is er een artikel voor historisch relevante stukken aanwezig? 

Een volledig overzicht van de vergelijking is te vinden in bijlage III. 
 
3.3 Methode matrix 
In de methode matrix (tabel 2) is te zien welke onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt voor 
het beantwoorden van de deelvragen.  
 
Tabel 2 Methode matrix 

Deelvraag Enquête 
griffies 

Enquête 
raadsleden 

Deskresearch 
verordening 

Theoretisch 
kader 

1    X 
2 X  X  
3    X 
4 X  X  
5 X    
6  X   

 
3.4 Data-analyse 
De verordeningen zijn geanalyseerd door deze te vergelijken met de model-
archiefverordening doormiddel van een vaste set van criteria. De vergelijkingstabel is 
weergegeven in bijlage III zodat dit onderzoek reproduceerbaar is.  
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De resultaten van de enquêtes zijn uiteengezet en beschreven, waarna deze zijn gebruikt om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden.  
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4. Archiefverordening 
Zoals besproken in het theoretisch kader, legt de Archiefwet 1995 de grondslag voor de 
gemeenten om zelf een archiefverordening op te stellen. Hierin specificeren zij op welke 
manier zij de archivering binnen hun gemeente willen uitvoeren. In dit hoofdstuk wordt 
gekeken naar in hoeverre de verordeningen van de gemeenten overeenkomen met de 
model-archiefverordening van de VNG. 
 
4.1 Overeenkomsten met model-archiefverordening VNG 
In de model-archiefverordening staan vier onderwerpen centraal:  

- De zorgplicht ligt bij het college van burgemeester en wethouders.  
- Het specificeren of er een archivaris is of dat het archiefbeheer bij de 

gemeentesecretaris ligt en hoe vaak zij verantwoording afleggen aan het college over 
de staat van het archief.   

- Hoe vaak het college verantwoording aan de raad aflegt over de staat van het 
archief. 

- Een optioneel artikel over de inclusie van historisch relevante stukken in het 
gemeentearchief.  

Om de model-archiefverordening te vergelijken met de archiefverordening van de 
gemeenten, is er gekeken of deze artikelen aanwezig zijn. Omdat de modelverordening in 
2019 is opgesteld, is ook gekeken naar het jaar waarin de archiefverordening van de 
gemeente is gepubliceerd. 
 
4.1.1 Zorgplicht 
In artikel 30 van de Archiefwet 1995 wordt genoemd dat de zorgplicht van de archieven van 
de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders ligt. Dit wordt nog een keer 
genoemd in de model-archiefverordening (VNG, 2019).  
Aangezien de zorgplicht in de wet is vastgelegd, mogen gemeenten hier niet vanaf wijken. 
Alle gemeenten hebben deze zorgplicht dan ook benoemd in hun eigen archiefverordening.  
 
4.1.2 Archivaris of secretaris 
Het is per gemeente verschillend of zij een archivaris hebben of dat de taken van het 
archiefbeheer bij de gemeentesecretaris komen te liggen. De modelverordening heeft 
daarom ook de mogelijkheid gelaten om het beheer bij een van beiden neer te leggen.  
Daarbij moet ook gespecificeerd worden hoe vaak de archivaris of secretaris verslag doet 
aan het college van burgemeester en wethouders. De modelverordening geeft als optie om 
dit eens per jaar of per twee jaar te doen (VNG, 2019). 
 
In tabel 3 is weergegeven welke gemeenten een gemeentearchivaris hebben en welke het 
archiefbeheer bij de gemeentesecretaris hebben neergelegd. Ook staat hier vermeld hoe 
vaak deze verslag doet aan het college. Tenslotte is ook de grootte van de gemeente 
vermeld.  
In deze figuur is te zien dat bijna alle gemeenten een gemeentearchivaris hebben 
aangesteld. Alleen gemeente Achtkarspelen heeft het beheer van het gemeentearchief bij 
de gemeentesecretaris neergelegd. Dit is ook de kleinste gemeente. 
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Daarnaast hebben zeven van de tien gemeenten aangegeven dat de archivaris of secretaris 
een keer per jaar verslag doet aan het college. Bij gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden en 
Roermond is dit een keer in de twee jaar.  
Tabel 3 Hoe vaak legt de archivaris/secretaris verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders? 

Gemeente Grootte gemeente Archivaris of 
secretaris 

Hoe vaak verantwoording aan 
college van B&W 

Achtkarspelen Klein Secretaris 1x per 2 jaar 
Amsterdam Grote 4 Archivaris 1x per jaar 
Den Helder Middelgroot Archivaris 1x per jaar 
Emmen Groot Archivaris 1x per jaar 
Groningen Groot Archivaris 1x per jaar 
Leeuwarden Groot Archivaris 1x per 2 jaar 
Lelystad Middelgroot Archivaris 1x per jaar 
Maastricht Groot Archivaris 1x per jaar 
Roermond Middelgroot Archivaris 1x per 2 jaar 
Rotterdam Grote 4 Archivaris 1x per jaar 

 
4.1.3 Verantwoording aan de raad 
Vervolgens wordt in de archiefverordening opgenomen hoe vaak het college van 
burgemeester en wethouders de raad informeert over de staat van het gemeentearchief. 
Ook in dit artikel geeft de modelverordening de mogelijkheid tot één keer per jaar of een 
keer per twee jaar (VNG, 2019). 
 
In tabel 4 is weergegeven hoe vaak het college van de verschillende gemeenten verslag doet 
aan de gemeenteraad, aldus hun archiefverordening. 
Ook hier zijn er drie gemeenten die dit een keer in de twee jaar doen, namelijk: 
Achtkarspelen, Maastricht en Roermond. De rest van de gemeenten doet een keer per jaar 
verslag aan de gemeenteraad. 
Het is hier opvallend dat de archivaris in Maastricht een keer per jaar verslag doet aan het 
college, maar het college een keer in de twee jaar verslag doet aan de raad. 
Bij gemeente Leeuwarden is dit omgekeerd. Hier doet de archivaris eens per twee jaar 
verslag aan het college, maar het college een keer per jaar aan de raad.  
Tabel 4 Hoe vaak legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad? 

Gemeente Grootte gemeente Hoe vaak verantwoording aan college 
van B&W 

Achtkarspelen Klein 1x per 2 jaar 
Amsterdam Grote 4 1x per jaar 
Den Helder Middelgroot 1x per jaar 
Emmen Groot 1x per jaar 
Groningen Groot 1x per jaar 
Leeuwarden Groot 1x per jaar 
Lelystad Middelgroot 1x per jaar 
Maastricht Groot 1x per 2 jaar 
Roermond Middelgroot 1x per 2 jaar 
Rotterdam Grote 4 1x per jaar 
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4.1.4 Artikel voor historisch relevante stukken 
Tenslotte heeft de modelverordening een optioneel artikel toegevoegd, welke het mogelijk 
maakt om archiefbescheiden van particulieren toe te voegen aan het gemeentearchief, als 
deze van cultuurhistorische waarde zijn.  
 
In tabel 5 is weergegeven welke gemeenten een artikel voor historisch relevante stukken 
hebben opgenomen in hun archiefverordening. 
In deze figuur is te zien dat de helft van de gemeenten dit artikel in hun archiefverordening 
hebben opgenomen. De keuze om dit artikel op te nemen in de verordening lijkt niet 
afhankelijk te zijn van de grootte van de gemeente. 
 
Tabel 5 Aanwezigheid artikel voor historisch relevante stukken 

Gemeente Grootte gemeente Artikel voor historisch relevante 
stukken aanwezig 

Achtkarspelen Klein Ja 
Amsterdam Grote 4 Nee 
Den Helder Middelgroot Nee 
Emmen Groot Ja 
Groningen Groot Nee 
Leeuwarden Groot Nee 
Lelystad Middelgroot Ja 
Maastricht Groot Ja 
Roermond Middelgroot Ja 
Rotterdam Grote 4 Nee 

 
4.2 Gebruik van model-archiefverordening van de VNG 
Het gebruik van de modelverordening is niet verplicht. Het is een model dat gebruikt kan 
worden, waarmee de gemeenten aan alle vereisten voldoen voor het opstellen van een 
archiefverordening.  
In de enquête die is gehouden onder de griffies van de verschillende gemeenten is gevraagd 
of er tijdens het opstellen van de archiefverordening in hun gemeente gebruik is gemaakt 
van de modelverordening. De resultaten hiervan 
zijn weergegeven in figuur 2.  
 
Twee van de tien gemeenten hebben 
aangegeven dat zij gebruik hebben gemaakt van 
de modelverordening. De anderen hebben 
aangegeven dat zij niet weten of hier gebruik van 
is gemaakt. 
In de enquête heeft gemeente Lelystad 
aangegeven heel veel gebruik te hebben 
gemaakt van de modelverordening. Zij zeiden 
hier het volgende over: 
 
“Onze eigen Archiefverordening gemeente Lelystad 2021 is nagenoeg volledig gebaseerd op 
de model-archiefverordening van de VNG.”  

10%

10%

80%

Heel veel

Veel

Niet veel/niet weinig

Weinig

Heel weinig

Weet ik niet

Figuur 2 Hoeveel gebruik gemaakt van modelverordening? 
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Gemeente Rotterdam gaf aan hier veel gebruik van gemaakt te hebben. Zij gaven daarbij de 
volgende toelichting: 
 
“De archiefverordening is gemaakt door een andere afdeling, maar ze hebben wel gekeken of 
het voldoet aan alle eisen.”  
 
Deze citaten uit de enquête komen deels overeen met de bevindingen uit tabel 6.  
Aan de opbouw en inhoud van de archiefverordeningen van de gemeenten is te zien of de 
gemeenten dit model hebben overgenomen voor hun eigen verordening.  
Gemeente Lelystad, net als Achtkarspelen, Emmen en Roermond, lijken de 
modelverordening over te hebben genomen in hun eigen archiefverordening. De tekst en 
artikelen zijn vrijwel identiek aan de modelverordening.  
Gemeente Rotterdam daarentegen zegt veel gebruik te hebben gemaakt van de 
modelverordening, maar zij hebben de verordening niet overgenomen. Wel komen alle 
onderdelen uit de modelverordening aan bod.  
 
Tabel 6 Jaartal verordening en is verordening gelijk aan modelverordening? 

 
4.3 Analyse van resultaten 
In dit hoofdstuk is gekeken naar hoe de archiefverordeningen van de gemeenten zich 
verhouden tot de model-archiefverordening van de VNG. Uit de resultaten blijkt dat alle 
gemeenten de verplichte artikelen uit de modelverordening hebben opgenomen in hun 
archiefverordening. 
Het is opvallend dat verordeningen die zijn opgesteld na 2019 vrijwel gelijk zijn aan de 
modelverordening. Dit is het jaar dat de modelverordening is gepubliceerd. Verordeningen 
die voor deze datum zijn gepubliceerd verschillen van de modelverordening, maar bevatten 
wel alle verplichte onderdelen. 
Daarnaast beschikken verordeningen die voor 2019 op zijn gesteld, op gemeente Maastricht 
na, niet over een artikel voor historisch revelante stukken. Het is opmerkelijk dat het 
voornamelijk grote gemeenten zijn die dit artikel niet hebben opgenomen in hun 
verordening.  
 

Gemeente Grootte gemeente Jaar verordening Gelijk aan 
modelverordening 

Achtkarspelen Klein 2020 Ja 
Amsterdam Grote 4 2008 Nee 
Den Helder Middelgroot 2013 Nee 
Emmen Groot 2019 Ja 
Groningen Groot 2016 Nee 
Leeuwarden Groot 2018 Nee 
Lelystad Middelgroot 2020 Ja 
Maastricht Groot 2016 Nee 
Roermond Middelgroot 2019 Ja 
Rotterdam Grote 4 2017 Nee 
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5. Archiveren in de praktijk 
In het vorige hoofdstuk is besproken hoe de wettelijke kaders zijn opgesteld door de 
gemeenten middels de archiefverordening. Echter, de praktijk kan wel verschillen van wat er 
op papier is vastgesteld. Om dit te onderzoeken is een enquête gehouden onder de griffiers 
van de geselecteerde gemeenten. 
In de enquête is gevraagd naar het archiveren in het raadsinformatiesysteem, in plaats van 
het gemeentearchief. Hier worden documenten eerst bewaard voordat zij naar het 
langdurige archief of e-depot worden overgebracht, zoals besproken is in paragraaf 2.2 van 
het Theoretisch kader. 
In dit hoofdstuk worden een aantal enquêtevragen besproken. Deze geven een beeld over 
wie in de praktijk de stukken in het raadsinformatiesysteem plaatst, wie hiervoor het 
aanspraakpunt is, welke stukken er worden gearchiveerd, hoe lang en hoe belangrijk griffiers 
het vinden dat raadsstukken gearchiveerd worden.  
 
5.1 Archiveren  
Allereerst is er gevraagd naar wie de stukken archiveert via het raadsinformatiesysteem. Bij 
acht van de tien gemeenten is dit een griffiemedewerker. De twee andere gemeenten gaven 
het antwoord ‘anders’. Zij hebben bij 
de toelichting aangegeven wie bij hen 
de archivering uitvoert. 
Bij de ene gemeente die anders heeft 
ingevuld zijn dit de 
gemeentesecretarissen en de afdeling 
informatiebeheer. 
Bij de andere gemeente doen de 
griffiemedewerkers de dagelijkse 
publicatie van stukken en agenda’s. 
De themadossiers worden bij deze 
gemeente ook in het raadsinformatiedossier gearchiveerd. Deze worden bijgehouden door 
raadsadviseurs.  
 
5.2 Aanspreekpunt raadsinformatiesysteem 
Vervolgens is er gevraagd naar wie het aanspreekpunt is wanneer het 
raadsinformatiesysteem niet op orde is. 
Zoals aangegeven in het vorige 
hoofdstuk, ligt de 
eindverantwoordelijkheid bij het college 
van burgemeester en wethouders. In de 
praktijk zijn zij niet het aanspreekpunt als 
het gaat om het raadsinformatiesysteem.  
Dit blijkt ook uit de enquête, want negen 
van de tien gemeenten heeft 
aangegeven dat de griffiemedewerker 
aanspreekpunt is als het 
raadsinformatiesysteem niet op orde is. 
De andere gemeente heeft aangegeven dat de griffier hierop wordt aangesproken. In beide 
gevallen iemand van het griffiebureau binnen de gemeente. 

80%

20% Griffier

Griffiemedewerker

Gemeentesecretaris

Gemeentearchivaris

Anders

Figuur 3 Wie archiveert gemeenteraadsstukken via het 
raadsinformatiesysteem? 

 

90%

10%

Griffiemedewerker

Griffier

Figuur 4 Wie is het aanspreekpunt voor het raadsinformatiesysteem? 
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5.3 Raadsstukken 
In het tweede deel van de enquête is gevraagd welke stukken de verschillende gemeenten 
archiveren via het raadsinformatiesysteem. 
Zoals te zien is in figuur 5, zijn er vier raadsstukken die door alle tien gemeenten worden 
gearchiveerd in het raadsinformatiesysteem, namelijk: agenda, besluitenlijst van de 
gemeenteraadsvergadering, moties en amendementen.  
Dit komt overeen met de selectielijst van de VNG, welke besproken is in paragraaf 2.2.2 van 
het theoretisch kader. Deze 
beschrijft dat agenda, 
verslagen, opnames en 
besluitenlijsten gearchiveerd 
moeten worden (VNG, 2020). 
 
Er is een gemeente die niet 
de audiovisuele verslagen 
van de raadsvergadering en 
commissievergadering 
bewaard. Dit is ook geen 
vereiste als er ook een 
schriftelijk verslag aanwezig 
is (Raad van State, 2014). 
 
Een schriftelijk verslag wordt niet door alle gemeenten bewaard. Zeven van de tien 
gemeenten heeft aangegeven schriftelijke verslagen van zowel de raads- als 
commissievergaderingen te bewaren. 
 
Andere raadsstukken die door de meeste gemeenten bewaard worden zijn: 
raadsvoorstellen, schriftelijke vragen en ingekomen stukken. Gevolgd door toezeggingen en 
stemmingen. De besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders wordt door 
drie gemeenten bewaard in het raadsinformatiesysteem.  
 
5.4 Bewaartijd 
Hoe lang de raadsstukken bewaard worden in het raadsinformatiesysteem verschilt per 
gemeente. Sinds 2021 is de minimum bewaartijd van raadsstukken veranderd naar tien jaar. 
Daarna moeten deze worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats of het e-depot 
(VNG, 2020). 
In figuur 6 is te zien dat vier van de 
gemeenten heeft aangegeven de 
stukken zes tot tien jaar te bewaren in 
het raadsinformatiesysteem. Twee 
gemeenten hebben aangeven dit elf 
tot vijftien jaar te doen. Tenslotte zijn 
er nog vier gemeenten die 
raadsstukken langer dan 20 jaar 
bewaren in het 
raadsinformatiesysteem.  
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Figuur 5 Welke stukken worden gearchiveerd in het raadsinformatiesysteem? 
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5.3 Belang van archiveren 
Tenslotte is er in de enquête gevraagd hoe belangrijk griffiers en griffiemedewerkers het 
vinden dat raadsstukken worden gearchiveerd. De resultaten van deze vraag zijn te zien in 
figuur 7.  
In de figuur is te zien dat alle gemeenten 
het belangrijk vinden dat raadsstukken 
gearchiveerd worden. Negen van de tien 
gemeenten geeft aan het heel belangrijk te 
vinden.  
Hoe belangrijk gemeenten het vinden dat 
raadsstukken worden gearchiveerd, kan 
een indicator zijn voor hoeveel aandacht zij 
aan het archief besteden en hoe zorgvuldig 
de stukken gearchiveerd worden. 
 
Als aanvullende vraag konden gemeenten 
een toelichting geven waarom zij het 
belangrijk of onbelangrijk vinden dat raadsstukken worden gearchiveerd. Ondanks dat dit 
een open vraag was, werden veelal dezelfde onderwerpen genoemd. Vijf verschillende 
onderwerpen in totaal, weergeven in figuur 8.  
 
De redenen die het meest zijn gegeven zijn 
naslagwerk en transparantie. Gevolgd door 
verplichting. 
Daarnaast zijn verantwoording en 
cultuurhistorisch belang genoemd. 
 
 
 
 
 
5.4 Analyse van resultaten 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de wijze waarop raadsstukken gearchiveerd worden in het 
raadsinformatiesysteem. 
Hoewel in de Archiefwet 1995 en archiefverordening is opgenomen dat de zorgtaak over het 
archief bij het college van burgemeester en wethouders ligt, ontfermt de griffie zich in de 
praktijk over het archiveren van raadsstukken. Uit de resultaten van de enquête is gebleken 
dat medewerkers binnen het griffiekantoor de raadsstukken publiceren via het 
raadsinformatiesysteem. 
Zij archiveren veelal meer dan van hen vereist wordt, maar ze vinden het ook belangrijk dat 
raadsstukken gearchiveerd worden, omdat dit gebruikt wordt als naslagwerk en het de 
transparantie van de besluitvorming ten goede komt.  
Ook worden raadsstukken vaak langer dan tien jaar bewaard in het raadsinformatiesysteem. 
Na de vereiste tien jaar moeten de stukken worden overgedragen naar een 
archiefbewaarplaats. Het langer bewaren van de stukken in het raadsinformatiesysteem 
komt ten goede van de raadsleden en burgers. Zij kunnen op deze manier makkelijker de 
stukken terugvinden, zonder deze op te hoeven vragen bij de archiefbewaarplaats.   
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Figuur 7 Hoe belangrijk vinden griffiers dat raadsstukken 
worden gearchiveerd? 
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6. Toegankelijkheid raadsinformatiesysteem 
Nu de wijze van archiveren in kaart is gebracht, kan worden gekeken naar de 
toegankelijkheid van het archief. Dit is gedaan doormiddel van een enquête onder 
raadsleden. Hierin is gevraagd welke stukken zij geregeld opzoeken, hoe makkelijk deze te 
vinden zijn en hoe belangrijk zij het vinden dat raadsstukken worden gearchiveerd.  
 
6.1 Raadsstukken 
Allereerst is er aan de raadsleden gevraagd welke raadsstukken zij geregeld opzoeken via het 
raadsinformatiesysteem. Hierbij hebben zij meerdere antwoorden kunnen geven. De 
resultaten van deze vraag 
zijn te vinden in figuur 9. De 
raadsleden hebben bij deze 
vraag dezelfde 
keuzemogelijkheden 
gekregen als de griffiers. 
Echter, bij de griffiers ging 
de vraag over welke 
stukken zij archiveren via 
het 
raadsinformatiesysteem. 
 
De raadsleden hebben 
aangegeven het vaakst 
raadsvoorstellen, moties en 
agenda’s op te zoeken via 
het raadsinformatiesysteem. Gevolgd door het audiovisueel verslag van raadsvergaderingen, 
schriftelijke vragen en amendementen.  
Schriftelijke verslagen van de commissievergadering en toezeggingen van het college van 
burgemeester en wethouders worden het minst opgezocht door de raadsleden.  
 
Als vervolgvraag is er aan de raadsleden gevraagd 
of er nog meer raadsstukken zijn die zij opzoeken 
via het raadsinformatiesysteem, welke niet tot de 
keuzemogelijkheden van de vorige vraag 
behoorden. Hier zijn zeven verschillende 
antwoorden op gegeven. Figuur 10 geeft aan hoe 
vaak de verschillende antwoorden zijn genoemd. 
De raadsleden gaven aan dat zij naast de in figuur 
10 weergegeven raadsstukken ook zoeken naar 
beleidsstukken, verordeningen, 
achtergrondstukken, raadsinformatiebrieven, 
rapportages van de rekenkamer, reglement van 
orde en uitnodigingen voor bijeenkomsten.  
Hiervan worden achtergrondstukken, 
beleidsstukken en verordeningen het vaakst 
genoemd.  

0

5

10

15

20

25

30

Audiovis
ueel v

ersl
ag ra

ad

Sch
rift

elijk
 ve

rsl
ag ra

ad

Audiovis
ueel v

ersl
ag co

mmiss
ie

Sch
rift

elijk
 ve

rsl
ag co

mmiss
ie

Agenda

Beslu
ite

nlijs
t g

emeenteraad

Beslu
ite

nlijs
t C

olle
ge va

n B&W

Raadsvo
orst

elle
n

Toeze
gginge

n

Sch
rift

elijk
e vr

agen

Motie
s

Amendementen

Ste
mmingen

Figuur 9 Welke stukken zoeken raadsleden op via het raadsinformatiesysteem? 
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6.2 Terugvinden raadsstukken 
De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem is afhankelijk van hoe makkelijk de 
benodigde raadsstukken terug te vinden zijn. Om dit te testen is de raadsleden gevraagd hoe 
makkelijk zij hun benodigde raadsstukken hebben kunnen vinden in het 
raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze vraag zijn weergegeven in figuur 11.  
Van de raadsleden hebben vijf aangegeven hun stukken heel makkelijk te kunnen vinden en 
acht raadsleden hebben hun stukken makkelijk kunnen vinden. Vervolgens hebben twaalf 
raadsleden aangegeven 
het niet moeilijk, maar 
ook niet makkelijk te 
vinden hun benodigde 
raadsstukken te vinden in 
het 
raadsinformatiesysteem. 
 
Daartegenover staan acht 
raadsleden die het 
moeilijk vinden en vier 
raadsleden die het heel 
moeilijk vinden om hun 
raadsstukken te vinden in het raadsinformatiesysteem. Eén raadslid heeft aangegeven de 
benodigde stukken helemaal niet te kunnen vinden.  
 
In totaal zijn er dertien raadsleden die geen moeite lijken te hebben met het navigeren van 
het raadsinformatiesysteem. Er zijn ook dertien raadsleden die hier wel moeite mee hebben. 
Dit zijn ongeveer gelijke delen met het aantal raadsleden dat heeft aangegeven het niet 
moeilijk, maar ook niet makkelijk te vinden om hun stukken te vinden. 
 
Dit wordt bevestigd in figuur 12, waarin staat weergegeven in hoeverre de raadsleden het 
eens zijn met vier stellingen. Deze stellingen gaan ook in op de toegankelijkheid en 
volledigheid van het raadsinformatiesysteem.  

Figuur 12 Stellingen over toegankelijkheid raadsinformatiesysteem 
 
Bij de eerste stelling ‘Ik hoef niet lang te zoeken naar de benodigde raadsstukken’ geeft de 
helft van de raadsleden aan het niet eens te zijn met de stelling. Daarentegen zijn negen 
raadsleden het eens met de stelling. Tien raadsleden geven aan het niet eens, maar ook niet 
oneens te zijn met de stelling. Over het algemeen geven raadsleden aan lang te moeten 
zoeken naar de benodigde raadsstukken. 
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Figuur 11 Hoe makkelijk kunnen raadsleden stukken vinden via het 
raadsinformatiesysteem? 
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De tweede stelling ‘het raadsinformatiesysteem is erg toegankelijk’ geeft een vergelijkbaar 
beeld weer. Echter, bij deze stelling zijn er twee raadsleden extra die het eens zijn met de 
stelling. De meerderheid van de raadsleden van de raadsleden vindt het 
raadsinformatiesysteem niet toegankelijk. 
De stelling ‘de website met raadsinformatie is volledig’ is positiever beoordeeld. Hier geven 
22 raadsleden aan het eens te zijn met de stelling. Tegenover acht raadsleden die het 
oneens is met de stelling en nogmaals acht raadsleden die het niet eens, maar ook niet 
oneens zijn. Het algemene beeld is dan ook dat het raadsinformatiesysteem volledig wordt 
geacht.  
De stelling ‘raadsstukken zijn makkelijk te vinden’ is in essentie dezelfde vraag als is 
weergegeven in figuur 11. Waar de antwoorden in de figuur vrij evenredig verdeeld zijn, 
lijken meer raadsleden hier te zeggen raadsleden makkelijk te kunnen vinden. Van de 38 
raadsleden zijn achttien zijn het namelijk met de stelling eens. Tegenover elf raadsleden die 
het met de stelling oneens zijn.  
 
6.3 Belang van archiveren 
Evenals bij de griffiers, is ook aan de raadsleden gevraagd hoe belangrijk zij het vinden dat 
raadsstukken worden bewaard en waarom zij dit belangrijk of onbelangrijk vinden. De 
resultaten hiervan zijn weergeven in 
figuur 13 en 14. 
Alle raadsleden hebben aangegeven 
het belangrijk te vinden dat 
raadsstukken worden gearchiveerd. 
Van alle raadsleden heeft 82% 
aangegeven dit heel belangrijk te 
vinden. 
De redenen waarom raadsleden het 
belangrijk vinden dat raadsstukken 
worden gearchiveerd lopen uiteen.  
In figuur 14 zijn de verschillende 
redenen weergegeven op volgorde van hoe vaak deze zijn genoemd door de raadsleden.  
De meest genoemde reden is het gebruik als naslagwerk voor de besluitvorming. Dit komt 
overeen met de volgende genoemde reden, terugvinden. Niet alle raadsleden hebben 
gespecificeerd wat zij willen terugvinden, maar 
hier kan gedacht worden aan besluiten, 
stemmingen, notulen, etc. Twee raadsleden 
hebben specifiek genoemd dat het archief 
handig is voor het opzoeken van de partij opinie 
in het verleden.  
De raadsleden geven aan dat het belangrijk is 
om een archief bij te houden voor transparantie 
en democratie. Ook zeggen zij dat het nodig is 
om hun controlerende taak uit te voeren.   
Over het algemeen zijn de redenen voor het 
bijhouden van het archief bij de raadsleden 
vooral op de praktijk gericht. 
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Figuur 13 Hoe belangrijk vinden raadsleden dat raadsleden worden 
gearchiveerd 
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Figuur 14 Reden belang archiveren raadsstukken raadsleden 
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6.4 Analyse van resultaten 
In dit hoofdstuk is gekeken naar hoe toegankelijk het raadsinformatiesysteem is. Hierin 
worden documenten minimaal tien jaar bewaard voordat deze worden overgebracht naar 
de archiefbewaarplaats.  
Uit de resultaten blijkt dat raadsleden het belangrijk vinden dat raadsstukken worden 
bewaard, omdat zij deze als naslagwerk gebruiken voor de besluitvorming. Echter, zij vinden 
het niet makkelijk om deze stukken terug te vinden.  
Bij de open vraag waarom raadsleden het belangrijk vinden dat stukken worden 
gearchiveerd, heeft een raadslid uit Lelystad nog een extra opmerking neergezet. Dit raadslid 
gaf aan dat stukken lastig te vinden zijn omdat deze alleen per vergadering in de agenda te 
vinden zijn. Binnen het raadsinformatiesysteem van gemeente Lelystad zijn inderdaad geen 
dossiers te vinden (Gemeente Lelystad, z.d.). Hierdoor is het terugvinden van stukken over 
hetzelfde onderwerp niet gemakkelijk. 
Dit geldt niet voor alle gemeenten, want het raadsinformatiesysteem van gemeente 
Rotterdam heeft bijvoorbeeld wel dossiers per onderwerp (Gemeente Rotterdam, z.d.). Er 
zijn geen enquêtes afgenomen onder de raadsleden van gemeente Rotterdam, dus hun 
ervaring is niet weergegeven in de resultaten van de enquête. Mogelijk zou de 
toegankelijkheid hoger zijn beoordeeld als zij wel hadden deelgenomen aan de enquête.  
Niet alleen Rotterdam houdt dossiers bij. Er zijn meer gemeenten die dossiers bij houden 
binnen het raadsinformatiesysteem of alleen dossiers bijhouden voor onderwerpen die op 
de lange termijn veel besproken worden.  
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7. Conclusie 
In de inleiding zijn enkele onderzoeksvragen benoemd die in de voorgaande hoofdstukken 
zijn onderzocht. De beantwoording van deze onderzoeksvragen wordt hieronder gegeven. 
Beginnend met de deelvragen en eindigend met de hoofdvraag van dit onderzoek.  
 
7.1 Deelvragen 
7.1.1 Model-archiefverordening 
Welke elementen vormen de basis van de model-archiefverordening van de VNG? In de 
model-archiefverordening van de VNG staan vier artikelen centraal (VNG, 2019). De eerste 
wijst de zorgplicht over het archief toe aan het college van burgemeester en wethouders.  
Het tweede artikel wijst het archiefbeheer toe aan ofwel de gemeentesecretaris of 
gemeentearchivaris. Daarbij wordt ook genoemd hoe vaak deze verslag doet aan het college 
van burgmeester en wethouders over de staat van de gemeentearchieven. 
Het derde artikel regelt hoe vaak het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad 
over de staat van de gemeentearchieven. 
Tenslotte is het vierde artikel dat centraal staat in de modelverordening optioneel. Dit is een 
artikel dat het mogelijk maakt historisch relevantie stukken van particulieren op te nemen in 
het gemeentearchief. 
 
7.1.2 Archiefverordeningen gemeenten 
Op welke elementen wijkt de archiefverordening van de gemeenten af van het model van de 
VNG? Na het vergelijken van de verordeningen van de gemeenten met de model-
archiefverordening van de VNG is gebleken dat alle gemeenten de drie verplichte elementen 
van de modelverordening hebben opgenomen in hun eigen verordening.  
Het is hierbij wel opvallend dat de gemeenten die hun archiefverordening hebben opgesteld 
in of na 2019 ook het optionele artikel voor historisch relevante stukken hebben opgenomen 
in hun archiefverordening.   
Verder hebben negen van de tien gemeenten een archivaris aangesteld. De kleinste 
gemeente uit dit onderzoek heeft de taken van het archiefbeheer bij de gemeentesecretaris 
neergelegd. Het is daarbij wel de vraag of de gemeentesecretaris over dezelfde kennis en 
expertise beschikt als een archivaris om het archief in goede staat te houden.  
 
7.1.3 Kaders digitaal archiveren 
Wat zijn de kaders en mogelijkheden voor het digitaal archiveren van 
gemeenteraadsstukken? De basis voor alle regelgeving over archiveren is vastgelegd in de 
Archiefwet 1995. De praktische zaken, zoals kwaliteitseisen en eisen voor bewaarplaatsen, 
zijn geregeld in de Archiefregeling. De archiefstukken die bewaard moeten worden is voor 
gemeenten geregeld in de selectielijst van de VNG (VNG, 2020).  
Voor digitaal archiveren heeft de Archiefregeling vastgesteld dat digitale archiefbescheiden 
duurzaam moeten worden gearchiveerd, zodat deze altijd kunnen worden geopend en 
bekeken (Archiefregeling, 2014). Verder hebben overheidsinstanties de beschikking over het 
DUTO-eisenpakket. Door het gebruik van dit eisenpakket wordt voldaan aan artikel 16 van 
de Archiefregeling. Die vereist dat er toetsbare eisen worden opgesteld voor het blijvend 
bewaren van informatie (Nationaal Archief, z.d.). Gemeenten bewaren raadsinformatie over 
het algemeen eerst in een raadsinformatiesysteem, waarna het na tien jaar wordt 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats of het e-depot (VNG, 2020).  
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7.1.4 Uitvoering archiveren  
Wie voert in de praktijk het archiveren van gemeenteraadsstukken uit? Uit de enquête onder 
de griffies van de gemeenten is gebleken dat bij de meeste gemeenten het archiveren van 
gemeenteraadsstukken via het raadsinformatiesysteem wordt uitgevoerd door een 
griffiemedewerker. Bij de andere twee gemeenten wordt dit gedaan door raadsadviseurs 
samen met een griffiemedewerker en gemeentesecretarissen samen met de afdeling 
informatiebeheer. 
De Archiefwet en archiefverordening leggen de zorgtaak voor de archieven neer bij het 
college van burgemeester en wethouders. In de praktijk is het aanspreekpunt voor het 
raadsinformatiesysteem bij alle gemeenten een medewerker van het griffiekantoor. Een 
gemeente geeft aan dat de griffier wordt aangesproken als het raadsinformatiesysteem niet 
op orde is. Bij de rest van de gemeenten is dit een griffiemedewerker.  
 
7.1.5 Gearchiveerde raadsstukken 
Welke stukken zijn terug te vinden in het publieke digitale archief van de gemeenteraad? De 
selectielijst van de VNG (2020) stelt dat alle gemeenten de volgende raadsstukken moeten 
opnemen in hun archief: agenda, verslagen, opnames en besluitenlijsten. Het bewaren van 
een audiovisueel verslag is niet verplicht, mits een schriftelijk verslag aanwezig is, aldus de 
Raad van State (2014).  
Uit de enquête onder griffies is gebleken dat alle gemeenten agenda’s, besluitenlijsten, 
moties en amendementen archiveren. Niet alle gemeenten bewaren een audiovisueel 
verslag van de vergaderingen. Een deel van de gemeenten bewaart alleen de opnames, een 
deel alleen een schriftelijk verslag en een deel van de gemeenten bewaart beide verslagen.  
Verder bewaren negen van de tien onderzochte gemeenten ook toezeggingen van het 
college, schriftelijke vragen en ingekomen stukken in het archief.  
In de enquête is aangegeven dat griffies het belangrijk vinden dat raadstukken worden 
gearchiveerd, omdat dit gebruikt kan worden als naslagwerk en bijdraagt aan de 
transparantie van de besluitvorming. Alle gemeenten voldoen dan ook aan de selectielijst en 
er wordt meer bewaard dan van de gemeenten wordt vereist.  
Een grotere verscheidenheid aan raadsstukken dat bewaard wordt, resulteert in een 
vollediger archief dat meer context biedt aan de besluiten die genomen zijn. Het zorgt voor 
meer transparantie naar burgers en dient als naslagwerk voor verdere besluitvorming.  
 
7.1.6 Toegankelijkheid raadsinformatiesysteem 
Hoe toegankelijk is het digitale archief van de gemeenteraad? De raadsleden van de 
gemeenten hebben een enquête ingevuld om zo te meten hoe toegankelijk zij het 
raadsinformatiesysteem vinden.  
Uit de enquête is gebleken dat evenveel raadsleden moeite hebben met het vinden van 
raadstukken als het aantal raadsleden dat hier geen moeite mee heeft. Het merendeel van 
de raadsleden gaf aan het niet moeilijk, maar ook niet makkelijk te vinden om raadsstukken 
terug te vinden. Al met al betekent dit dat het merendeel van de raadsleden het niet 
makkelijk vindt om raadsstukken terug te vinden in het raadsinformatiesysteem.  
De raadsleden vinden het archief daarentegen wel volledig en zij geven aan het belangrijk te 
vinden dat raadsstukken worden gearchiveerd, omdat zij dit nodig hebben voor hun 
werkzaamheden en als naslagwerk voor de besluitvorming.  
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In de vorige deelvraag kwam al aan bod dat er meer stukken worden bewaard dan van 
gemeenten vereist is. Dit komt ten goede van de transparantie en als naslagwerk, wat 
raadsleden ook belangrijk vinden. Het is hierbij wel belangrijk ervoor te waken dat de 
stukken goed geordend worden bewaard. Zo blijven de stukken goed vindbaar.  
 
7.2 Hoofdvraag 
Op welke manier worden gemeenteraadsstukken gearchiveerd bij verschillende gemeenten? 
De kaders die zijn opgesteld voor het archiveren van raadsstukken worden nageleefd door 
alle onderzochte gemeenten. Raadsstukken worden minimaal tien jaar bewaard in het 
raadsinformatiesysteem, waarna dit wordt overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Dit 
betekent dat binnen deze termijn stukken nog makkelijk terug te vinden zijn, waarna deze 
moeten worden opgevraagd bij het archief.  
De archivering via het raadsinformatiesysteem wordt bij de meeste gemeenten uitgevoerd 
door de griffiemedewerker, al dan niet in samenwerking met de afdeling informatiebeheer.  
Het archief in het raadsinformatiesysteem is volledig en in overeenstemming met de 
selectielijst van de VNG. Er worden meer stukken gearchiveerd dan wordt vereist.  
Zowel raadsleden als griffiers vinden het dan ook belangrijk dat er een goed archief wordt 
bijgehouden, omdat dit nodig is als naslagwerk voor de besluitvorming. Het is daarbij wel 
zaak alle stukken op een geordende manier te bewaren, om zo de vindbaarheid van de 
stukken te bewaken. Deze zijn namelijk niet altijd goed te vinden.  
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8. Discussie 
In dit onderzoek is gepoogd te onderzoeken op welke wijze het archiveren van raadsstukken 
in de praktijk plaats vindt. Hiervoor is een vergelijking gemaakt tussen de model-
archiefverordening van de VNG en de archiefverordeningen van tien verschillende 
gemeenten.  
Daarbij is er een enquête gehouden onder de griffies van deze gemeenten. Met het doel te 
onderzoeken wie de raadsstukken publiceert, welke raadstukken, hoelang deze bewaard 
worden en of er gebruik is gemaakt van de model-archiefverordening bij het opstellen van 
de archiefverordening in de eigen gemeente.  
Tenslotte is er ook een enquête gehouden onder de raadsleden van deze gemeenten, met 
uitzondering van gemeente Rotterdam. Deze enquête had het doel te onderzoeken hoe 
toegankelijk de raadsleden het raadsinformatiesysteem vinden. 
Voor al deze onderdelen van het onderzoek is iedere keer een vaste set met vragen en 
criteria gebruikt om dit onderzoek uit te voeren. Op deze manier is de betrouwbaarheid van 
het onderzoek gewaarborgd.  
Dit onderzoek is niet generaliseerbaar naar alle Nederlandse gemeenten, gezien het aantal 
respondenten op de enquête en het aantal onderzochte gemeenten. De uitkomsten van dit 
onderzoek geven daarentegen wel een indicatie over hoe de wijze van archiveren bij 
gemeenten is geregeld. De variatie in grote en kleine gemeenten maakt dat de steekproef 
van dit onderzoek wel representatief is naar de afspiegeling van grote en kleine gemeenten 
in Nederland.  
 
Op de enquête onder raadsleden hebben 38 raadsleden gereageerd. Dit is 11,6% van het 
totaal aantal raadsleden dat in de gemeenteraden van de negen ondervraagde gemeenten 
zit. Een verklaring hiervoor is dat dit onderzoek is uitgevoerd vlak na afloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat de enquête is uitgezet onder net verkozen 
raadsleden, welke het over het algemeen druk hebben vlak na de verkiezingen.  
Ook is in eerste instantie aan de griffies gevraagd de enquête te verspreiden onder hun 
raadsleden, omdat de contactgegevens van de nieuwe raadsleden nog niet op de 
gemeentewebsites waren bijgewerkt.  
Om deze beperkende factoren te compenseren, is er gekozen om de enquête een week 
langer dan gepland uit te laten staan. In de laatste week is de uitnodiging voor de enquête 
direct naar de raadsleden gestuurd, in plaats van via de griffies. Dit heeft geresulteerd in het 
aantal respondenten dat is gebruikt in dit onderzoek.  
 
Het feit dat de raadsleden nog maar net verkozen waren en een deel voor het eerst in de 
gemeenteraad plaatsneemt, kan ertoe hebben geleid dat de toegankelijkheid van de 
raadsinformatiesystemen lager is beoordeeld. Hoeveel raadsleden voor het eerst verkozen 
waren op het moment dat zij de enquête hebben ingevuld is niet duidelijk. 
 
In figuur 12 staat weergegeven hoelang raadstukken worden bewaard in het 
raadsinformatiesysteem, alvorens deze worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. 
In deze figuur staat dat vier van de tien gemeenten de raadstukken zes tot tien jaar 
bewaren. De officiële bewaartijd voor raadsstukken is tien jaar. Het is dan ook verwarrend 
dat de optie die is gegeven ‘6 tot 10 jaar’ is. Deze vraag is niet handig gesteld en er mag 
vanuit gegaan worden dat de gemeenten die deze optie hebben gekozen in de enquête de 
raadstukken in ieder geval tien jaar bewaren.  
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Het is opvallend dat veel griffies hebben aangegeven niet te weten of er gebruik is gemaakt 
van de model-archiefverordening van de VNG bij het opstellen van de archiefverordening in 
de eigen gemeente. Dit is te verklaren doordat verordeningen niet door de griffie wordt 
opgesteld en een archiefverordening naar verwachting ook niet uitvoerig wordt besproken 
in de gemeenteraad. De kennis over het gebruik van de model-archiefverordening ligt dan 
ook naar verwachting bij de gemeentearchivaris of de afdeling informatiebeheer binnen de 
gemeente.  
 
Tenslotte is dit onderzoek gebaseerd op de Archiefwet 1995. Er is een nieuwe archiefwet in 
ontwikkeling, zoals besproken in paragraaf 2.3.2 van het theoretisch kader. Daarbij zijn er 
nog meer ontwikkelingen gaande rondom het moderniseren van archieven en wetgeving 
daaromheen. Hoewel dit onderzoek op het moment van publicatie nog relevant is, is het 
afwachten hoe de nieuwe wetgeving de wijze van archiveren bij gemeenten zal beïnvloeden.  
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9. Aanbevelingen 
Dit onderzoek is vlak na de gemeenteraadsverkiezingen uitgevoerd en heeft, zoals 
besproken in het vorige hoofdstuk, een aantal beperkingen met zich meegebracht. 
Desalniettemin biedt dit de mogelijkheid om verder onderzoek uit te voeren.  
 
Allereest heeft een groot deel van de raadsleden aangegeven het niet makkelijk te vinden 
om raadstukken terug te kunnen vinden binnen het raadsinformatiesysteem. Het is daarom 
aanbevolen om raadsleden wegwijs te maken binnen het raadsinformatiesysteem. Dit kan 
bijvoorbeeld gedaan worden in de vorm van een training. 
Daarbij is het aanbevolen raadsstukken niet alleen per vergadering, maar ook per dossier te 
sorteren. Dit vergroot de vindbaarheid van de raadsstukken.  
 
Toegankelijkheid is meer dan alleen de vindbaarheid van stukken. Dit omvat ook de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden en slechthorenden. 
Het is aanbevolen dat gemeenten nagaan of hun raadsstukken ook toegankelijk zijn voor 
deze doelgroepen.  
 
Vervolgens is het aanbevolen dat gemeenten overwegen om een artikel voor historisch 
relevante stukken op te nemen in hun archiefverordening. Het is opvallend dat grote steden 
zoals Amsterdam en Groningen, welke een rijke culturele historie hebben, dit artikel niet 
hebben opgenomen in hun verordening.  
 
Tenslotte geeft dit onderzoek aanleiding om verder onderzoek te doen naar een aantal 
onderwerpen.  
Allereerst heeft de kleinste van de tien onderzochte gemeenten het archiefbeheer bij de 
gemeentesecretaris neergelegd. Deze gemeente heeft dus geen archivaris aangesteld. Het is 
dan ook aanbevolen om te onderzoeken wat het effect van het niet hebben van een 
archivaris is op de kwaliteit en staat van het gemeentearchief.  
 
Vervolgens gaat het archiveren van raadsstukken vrijwel volledig buiten de archivaris en het 
college van burgemeester en wethouders om voordat deze na de verplichte bewaartermijn 
van 10 jaar worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het is aanbevolen te 
onderzoeken of het beheer van raadsstukken beter door de griffier gedaan kan worden en 
vastgelegd moet worden in de verordening.  
 
In de discussie is besproken dat het gebrek aan kennis over de model-archiefverordening van 
de VNG onder griffiers te verklaren is doordat zij veelal niet betrokken zijn bij het opstellen 
van verordeningen. Om na te gaan of gemeenten gebruik hebben gemaakt van de model-
archiefverordening bij het opstellen van hun eigen archiefverordening, zou onderzoek 
gedaan moeten worden onder gemeentearchivarissen en/of de afdeling informatiebeheer 
van de gemeenten.  
 
In paragraaf 2.2 is besproken dat een verslag van de raadsvergadering bewaard moet 
worden. De VNG (2020) heeft in de selectielijst aangegeven dat een audiovisueel verslag, 
indien aanwezig, bewaard moet worden. De Raad van State (2014) daarentegen zegt dat dit 
niet hoeft als er ook een schriftelijk verslag aanwezig is.  
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Het is aanbevolen om duidelijkheid te scheppen onder gemeenten over welke vorm van 
verslaglegging verplicht is en daarbij de houdbaarheid van deze verslagen in overweging te 
nemen.  
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de meeste gemeenten een audiovisueel 
verslag bewaren, maar niet alle. Een audiovisueel verslag zal vrijwel altijd meer volledig zijn 
dan een schriftelijk verslag, omdat hierop details te zien zijn, die niet in een schriftelijk 
verslag verwerkt worden. Denk hierbij aan emoties, houding, gebaren, rumoerigheid in de 
raadszaal, etc. Daarentegen is een schriftelijk verslag sneller te raadplegen, door de tekst te 
scannen en zoekfuncties te gebruiken.  
Echter, het is de vraag welke vorm van verslaglegging het meest wenselijk is. Het bewaren 
van een audiovisueel verslag kost de minste inspanning voor gemeenten. Wel zijn dit vaak 
grote bestanden, vooral in vergelijking met dat van een schriftelijk verslag.  
 
Gezien de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rondom archiveren, is het aanbevolen om te 
onderzoeken wat de effecten van deze wetgeving zullen zijn op de wijze van archiveren voor 
gemeenten. Mogelijk treedt de nieuwe Archiefwet 2021 in 2024 in werking. Gemeenten 
zouden het meest gebaat zijn bij dit onderzoek als dit wordt uitgevoerd voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet.  
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Bijlagen 
Bijlage I Enquête griffiers 
 

1. Voor welke gemeente bent u werkzaam? 
o Gemeente Achtkarspelen 
o Gemeente Amsterdam 
o Gemeente Den Helder 
o Gemeente Emmen 
o Gemeente Groningen 
o Gemeente Leeuwarden 
o Gemeente Lelystad 
o Gemeente Maastricht 
o Gemeente Roermond 
o Gemeente Rotterdam 

2. Wie archiveert bij u de gemeenteraadsstukken via het raadsinformatiesysteem? 
o Griffier 
o Griffiemedewerker 
o Gemeentesecretaris 
o Gemeentearchivaris 
o Anders 

3. Beantwoord deze vraag als u ‘anders’ heeft geantwoord bij de vorige vraag. 
Wie archiveert bij u de gemeenteraadsstukken via het raadsinformatiesysteem? 

4. Wie is er binnen uw gemeente aanspreekpunt als de stukken in het 
raadsinformatiesysteem niet goed op orde zijn? Geef zijn/haar functie als antwoord. 

5. Welke gemeenteraadsstukken worden binnen uw gemeente gepubliceerd via het 
raadsinformatiesysteem? 

o Audiovisueel verslag van de raadsvergadering 
o Schriftelijk verslag van de raadsvergadering 
o Audiovisueel verslag van de raadscommissies 
o Schriftelijk verslag van de raadscommissies 
o Agenda 
o Besluitenlijst gemeenteraad 
o Besluitenlijst college van B&W 
o Raadsvoorstellen 
o Toezeggingen 
o Schriftelijke vragen 
o Moties 
o Amendementen 
o Stemmingen 
o Ingekomen stukken 

6. Welke gemeenteraadsstukken, die hierboven niet genoemd zijn, worden binnen uw 
gemeente nog meer gearchiveerd in het raadsinformatiesysteem? 

7. Van welk raadsinformatiesysteem wordt er gebruik gemaakt binnen uw gemeente? 
o Notubiz 
o iBabs 
o Parlaeus 
o Gemeente Oplossingen 
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o Anders 
8. Beantwoord deze vraag als u ‘anders’ heeft geantwoord bij de vorige vraag. 

Van welk raadsinformatiesysteem wordt er gebruik gemaakt binnen uw gemeente? 
9. Hoelang worden raadsstukken gewaard in het raadsinformatiesysteem? 

o 1 tot 5 jaar 
o 6 tot 10 jaar 
o 11 tot 15 jaar 
o 16 tot 20 jaar 
o Langer dan 20 jaar 

10. Hoe belangrijk vindt u het dat raadsstukken worden gearchiveerd? 
o Heel belangrijk 
o Belangrijk 
o Niet belangrijk/niet onbelangrijk 
o Onbelangrijk 
o Heel onbelangrijk 

11. Kunt u een toelichting geven waarom u het belangrijk/onbelangrijk vindt dat 
raadsstukken worden gearchiveerd? 

12. Bent u bekend met de model-archiefverordening van de VNG? 
o Ja 
o Nee 

13. In welke mate heeft uw gemeente gebruik gemaakt van de modelverordening bij het 
opstellen van de archiefverordening in uw gemeente? 

o Heel veel 
o Veel 
o Niet veel/niet weinig 
o Weinig 
o Heel weinig 
o Helemaal niet 
o Weet ik niet 

14. Kunt u een toelichting geven op vraag 13?  
(Bijvoorbeeld: Op welke manier is er gebruik gemaakt van de model-
archiefverordening van de VNG?) 

15. Bent u bereid om verdere vragen te beantwoorden indien nodig? Vul hieronder 
alstublieft uw mailadres in. Wilt u dit niet, dan kunt u de enquête afsluiten. 
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Bijlage II Enquête raadsleden 
 

1. In welke gemeente bent u gemeenteraadslid? 
o Gemeente Achtkarspelen 
o Gemeente Amsterdam 
o Gemeente Den Helder 
o Gemeente Emmen 
o Gemeente Groningen 
o Gemeente Leeuwarden 
o Gemeente Lelystad 
o Gemeente Maastricht 
o Gemeente Roermond 
o Gemeente Rotterdam 

2. Wat is uw geslacht? 
o Man 
o Vrouw 
o Anders 

3. Wat is uw leeftijd? 
o Jonger dan 18 jaar 
o 18-25 jaar 
o 26-35 jaar 
o 36-45 jaar 
o 46-55 jaar 
o 56-65 jaar 
o Ouder dan 65 jaar 

4. *Met 'raadsstukken' worden bijvoorbeeld raadsvoorstellen, besluitenlijsten, moties, 
schriftelijke vragen en amendementen bedoeld. De website met raadsinformatie is bij 
sommige gemeenten een raadsinformatiesysteem, zoals Notubiz of iBabs. 
Heeft u in de afgelopen 1 tot 6 maanden geprobeerd raadsstukken* op te zoeken via 
de website met raadsinformatie van uw gemeente? 

o Ja 
o Nee 

5. Welke stukken bent u naar op zoek op de website met raadsinformatie? 
o Audiovisueel verslag van de raadsvergadering 
o Schriftelijk verslag van de raadsvergadering 
o Audiovisueel verslag van de raadscommissies 
o Schriftelijk verslag van de raadscommissies 
o Agenda 
o Besluitenlijst gemeenteraad 
o Besluitenlijst college van B&W 
o Raadsvoorstellen 
o Toezeggingen 
o Schriftelijke vragen 
o Moties 
o Amendementen 
o Stemmingen 
o Ingekomen stukken 
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6. Welke raadsstukken, die hierboven niet genoemd zijn, zoekt u nog meer op via de 
website met raadsinformatie? 

7. Hoe makkelijk kunt u de door u benodigde raadsstukken vinden? 
o Heel makkelijk 
o Makkelijk 
o Niet makkelijk/niet moeilijk 
o Moeilijk 
o Heel moeilijk 
o Ik heb de stukken niet kunnen vinden 

8. Geen aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent. 
o Raadstukken zijn makkelijk te vinden 

§ Heel erg oneens 
§ Oneens 
§ Niet mee eens/niet mee oneens 
§ Mee eens 
§ Heel erg mee eens 

o De website met raadsinformatie is volledig 
§ Heel erg oneens 
§ Oneens 
§ Niet mee eens/niet mee oneens 
§ Mee eens 
§ Heel erg mee eens 

o Het raadsinformatiesysteem is erg toegankelijk 
§ Heel erg oneens 
§ Oneens 
§ Niet mee eens/niet mee oneens 
§ Mee eens 
§ Heel erg mee eens 

o Ik hoef niet lang te zoeken naar de benodigde raadsstukken 
§ Heel erg oneens 
§ Oneens 
§ Niet mee eens/niet mee oneens 
§ Mee eens 
§ Heel erg mee eens 

9. Hoe belangrijk vindt u het dat raadsstukken worden gearchiveerd? 
o Heel belangrijk 
o Belangrijk 
o Niet belangrijk/niet onbelangrijk 
o Onbelangrijk 
o Heel onbelangrijk 

10. Kunt u een toelichting geven waarom u het belangrijk/onbelangrijk vindt dat 
raadsstukken worden gearchiveerd? 

11. Bent u bereid om verdere vragen te beantwoorden indien nodig? Vul hieronder 
alstublieft uw mailadres in. Wilt u dit niet, dan kunt u de enquête afsluiten. 
 

  



 
41 

Bijlage III Vergelijking verordeningen 
 

 


