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Bijlagen

A.

Archiefverordening VRU

B.

Besluit informatiebeheer VRU

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

de Archiefverordening VRU 2006 in te trekken, en

2.

de Archiefverordening VRU 2019 vast te stellen.

Toelichting
De Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer werken de wettelijke kaders uit voor het
informatiebeheer, zoals bedoeld in de Archiefwet. De algemeen directeur wil er voor zorgdragen
dat de VRU in ieder geval aan de Archiefwet voldoet. Met deze nieuwe verordening en besluit
informatiebeheer wordt de eerste stap gezet om de algemene kaders voor dit traject te stellen.
Daarna kan verdere invulling worden gegeven aan uitwerking en uitvoering daarvan. De
archivaris heeft op grond van zijn adviesrecht geadviseerd. Zijn adviezen zijn verwerkt in
bijgevoegde documenten.
Als gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de
VRU net als andere overheden, zoals gemeenten, voorzien in een goede archieffunctie. Deze
verplichting vloeit voor uit de Archiefwet en de daarbij behorende regelgeving. In 2006 is door
de VRU de archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht en daarmee de archivaris van de
gemeente Utrecht aangewezen voor de uitvoering van de archieffunctie van de VRU. Indertijd
zijn ook de Archiefverordening VRU 2006 (algemeen bestuur) en het Besluit informatiebeheer
VRU 2006 (dagelijks bestuur) vastgesteld, die tot op heden gelden.
Deze zijn echter niet ‘meegegroeid’ met de zich steeds verder ontwikkelende VRU. Hoewel ze
‘sec’ genomen voor de archivaris nog kunnen voldoen voor de uitvoering van zijn taak, is een
actualisatie toch gewenst, omdat de verordening dan meer aansluit op hoe de VRU op dit
moment is ingericht en functioneert. Het dagelijks bestuur heeft het geactualiseerde Besluit
informatiebeheer reeds vastgesteld.
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
-

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de Archiefwet zijn in
de nieuwe VRU-regelgeving helderder en eenvoudiger belegd en in overeenstemming
gebracht met de Organisatieverordening VRU 2015;
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-

Het besluit sluit aan op de landelijke tendens dat dit informatiebeheer steeds meer
procesgericht wordt vormgegeven, zoals in de landelijke regelgeving opgenomen.

Het Utrechts Archief heeft positief geadviseerd op de voorgenomen besluiten.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de Archiefverordening en het Besluit
informatiebeheer tegelijkertijd bekendgemaakt en gepubliceerd.
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