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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Regionaal College besluit:
1. De Archiefverordening Politieregio Hollands Midden vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
De provinciale archiefinspecteur heeft geconstateerd dat het archiefbeheer van Politie Hollands
Midden niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding hiervan is een project Archiefbeheer
gestart, waarmee het korps de geëiste verbeteringen kan realiseren binnen de door de inspectie
genoemde termijnen. Eén van de verbeteringen is het vaststellen van een Archiefverordening door het
Regionaal College, waarna de korpsbeheerder nadere voorschriften in een Besluit Archief- en
Informatiebeheer kan vaststellen.

4. Kader
Het vaststellen van zowel de Archiefverordening, als het Besluit Archief- en Informatiebeheer, vloeit
voort uit de wettelijke bepalingen, gesteld in artikel 45 van de Politiewet en artikel 18 van het Besluit
beheer regionale politiekorpsen. De Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en
277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) die ook op de politie van toepassing zijn. Het Besluit
Archief- en Informatiebeheer, vast te stellen door de korpsbeheerder, is een uitvloeisel van artikel 7
van de Archiefverordening.

5. Consequenties
Het vaststellen van de Archiefverordening heeft geen directe consequenties, maar legt een aantal
knelpunten in het huidige archiefbeheer bloot. Zo worden er kwaliteitseisen gesteld aan het personeel
dat zich met de archivering bezighoudt en aan de archiefruimten. Binnen het korps is een projectplan
Archiefbeheer opgesteld en zijn middelen vrijgemaakt om de knelpunten aan te pakken.

6. Aandachtspunten / risico’s
Indien verbeteringen op basis van het inspectierapport niet tijdig worden gerealiseerd bestaat de
mogelijkheid dat Provinciale Archiefinspecteur (in opdracht van Gedeputeerde Staten van de
Provincie Zuid Holland) maatregelen neemt. Dit zou kunnen leiden tot hogere kosten en schade van
het aanzien van het korps.
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7. Implementatie en communicatie
Implementatie:
De Archiefverordening en het Besluit Archief- en Informatiebeheer vormen de leidraad voor het
inmiddels door de Politie Hollands Midden gestarte project Archiefbeheer.
Communicatie:
Zowel de Archiefverordening als het Besluit Archief- en Informatiebeheer zijn openbare stukken. Zij
dienen in ieder geval te worden bekendgemaakt aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid
Holland door tussenkomst van de Provinciale Archiefinspecteur.

8. Bijlagen
1. De (concept) Archiefverordening Politieregio Hollands Midden.

9. Historie besluitvorming
Dagelijks Bestuur Regionaal College 28 oktober 2010.
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