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In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de 
uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw gemeente in de 
periode 2018-2019. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 
adequaat, redelijk adequaat of niet adequaat. Het oordeel voor uw 
gemeente luidt adequaat. In het onderstaande geven wij een toelichting. 

Wij ontvingen op 15 juli jl. de verslagen van uw gemeentearchivaris, 
gedateerd juli 2019. 
Naar aanleiding hiervan voerden onze inspecteur, mevrouw Rol, en 
mevrouw Oldegbers, onze medewerker toezicht, op 9 september jl. een 
verificatiegesprek met de heer Spigt, afdelingsmanager 
informatievoorziening, en de heer Koers, hoofd Informatiebeheer.
Tevens waren de gemeentearchivaris, de heer Zoodsma, en de 
gemeentelijke archiefinspecteur, mevrouw Holt, aanwezig.

Onze beoordeling over 2018-2019 is gebaseerd op dezelfde criteria uit 
Archiefwet- en regelgeving als in voorgaande jaren. Uit bovengenoemde 
informatie en het gesprek bleek, dat ten opzichte van de vorige 
beoordeling zich de volgende positieve ontwikkelingen hebben 
voorgedaan:

- Het kwaliteitssysteem wordt continu uitgebreid, doorontwikkeld 
en verder gedetailleerd. In het kwaliteitssysteem zijn acties op
strategisch, tactisch én uitvoerend niveau belegd en ingericht.

- Binnen het project IPA (informatie, processen en applicaties) 
wordt een overzicht opgesteld van alle informatie. 

- Er wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van de ICT-
architectuur in samenwerking met de VNG. Deze architectuur is 
er mede op gericht om de duurzaamheid en toegankelijkheid
van digitale informatie structureel goed in te richten volgens de 
principes van Common Ground.

- Op basis van de directienota ‘Borgen voor de toekomst’ is in
2018 een werkplan opgesteld, dat in 2019 is geactualiseerd. De 
planning van de bewerking en overbrenging van 
archiefbescheiden loopt volgens planning. 
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De voortgaande verbetering van het archief- en informatiebeheer in uw 
gemeente is een groot compliment waard. Er zijn nog enkele 
belangrijke aandachtspunten, waarvan de organisatie zich bewust is. 
Samengevat gaat het om:

1) De tijdige vernietiging van digitale archiefwaardige informatie is 
nog niet in alle applicaties ingericht. Dit is in strijd met de 
Archiefwet en privacywetgeving.

2) Voorkom dat de werkvoorraden bij controle en afdoening van 
digitale dossiers/zaken in het centrale systeem uitmonden in 
achterstanden.

Wat wordt van uw gemeente gevraagd? 
Wij vertrouwen erop dat de aandachtspunten worden opgepakt. 
Wij ontvangen in 2020 graag opnieuw informatie op dit gebied, die wij 
opnieuw zullen beoordelen. Wanneer gemeenten twee jaar achtereen als 
‘adequaat’ worden beoordeeld, passen wij in principe een lichter 
toezichtregime toe. Dat houdt in, dat de door u ingezonden informatie 
globaal wordt beoordeeld. Wanneer hieruit blijkt dat de situatie nog 
steeds voldoet, wordt er geen verificatiegesprek meer gehouden en 
volgt een korte bevestigingsbrief.

Horizontale verantwoording
In het kader van horizontale verantwoording en controle geven wij u in 
overweging, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Nadere informatie
Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw L. Oldegbers.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Kabinet/Interbestuurlijk Toezicht
mw. mr. H.W. Verschuren
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