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Geacht College,

Hierbij stuur ik u het verslag van het archieftoezicht op het nog niet overgebracht archief van de 
gemeente Bloemendaal, juni 2017 tot en met april 2018, en het verslag van het beheer van het 
overgebrachte archief van de gemeente Bloemendaal, 2017.

Wettelijk kader
Als gemeentearchivaris heb ik twee hoofdtaken, die in de Archiefverordening gemeente 
Bloemendaal 2015 en het Besluit Informatiebeheer 2015 zijn beschreven:

1. Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats, en
2. Het beheer van de archiefbewaarplaats.

In artikel 16 van de Archiefverordening en artikel 7 van het Besluit Informatiebeheer wordt bepaald 
dat de archivaris jaarlijks verslag van deze taken uitbrengt aan burgemeester en wethouders. Artikel 
9 van de Archiefverordening bepaalt dat burgemeester en wethouders minimaal één maal per jaar 
aan de raad verslag doen over de door hen verrichtte activiteiten ter uitvoering van artikel 30 van de 
Archiefwet 1995. In het kader van het interbestuurlijk toezicht is het raadzaam om het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de verslagen van de gemeentearchivaris toe te zenden.
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Dit verslag wijkt af van het voorgaande verslag. Het Noord-Hollands Archief heeft besloten om 
éénmaal in de twee jaar een uitgebreid verslag van het archieftoezicht op te stellen aan de hand van 
de landelijke Kritische Prestatie Indicatoren. Het andere jaar wordt een beknopt verslag van het 
archieftoezicht uitgebracht. Dit jaar betreft het een beknopt verslag. Dit bevat een beschrijving van 
de opvolging van de actiepunten uit de rapportage van het voorgaande jaar, nieuwe actiepunten en 
een korte weergave van de stand van zaken.

Bijgaand treft u aan:
» Ingevolge artikel 16 van de Archiefverordening 2015: beknopt verslag van het archieftoezicht 

gemeente Bloemendaal, juni2017-april2018
« Ingevolge artikel 7 van het Besluit Informatiebeheer 2015: verslag van het beheer van het 

overgebrachte archief van de gemeente Bloemendaal, 2017

Met deze verslaglegging verwacht ik bij te dragen aan een goede verantwoording naar de raad, een 
transparante werkwijze en een effectieve vorm van uitoefening van het toezicht.

Met hártelijke groet,

drs. L. Zoodsma
Gemeentearchivaris van Bloemendaal



Meer bijlagen aanwezig
Deze bijlagen zijn apart geregistreerd 

Zie gerelateerde documenten

Deze pagina is door Div toegevoegd aan het digitale exemplaar en maakt geen deel uit van het originele stuk. 
Team DIV, Gemeente Bloemendaal



Noord-Hollands Archief Postbus 3006 2001 DA Haarlem

PostNL ą 3 08
Afz. 2001 DA 3006

NEDERLAND 
2X06.11 

NetSet FM 900421

(3o í' Ujucíąxs

Q*z?S~o IĤľET CXĉAjĉOj^

ĤC1Sv #6453XúX#ûû#úúûú#


