
noord-hollands archief

dc Mt\

í'/ļaiaui diL Zwmmbura ļ

\ V* Ŭ

l Huil ton 
Slooinuj

lama

2018010085



noord-hollands archief

Beknopt verslag van het 
Archieftoezicht
Gemeente Bloemendaal 
Juni 2017-April 2018

Auteur: Tanja Holt 
Datum: juni 2018 

Versie: definitief

1 | Verslag archiefinspectie Gemeente Bloemendaal ■oorikoiUiids archief



noord-hollands archief

2 | Verslag archiefinspectie Gemeente Bloemendaal Boordbol lands archief



noord-hollands archief

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave....................................................................................................................................3

1. Samenvatting en aanbevelingen....................................................................................................5
1.1 Samenvatting............................................................................................................................ 5
1.2 Opvolging punten uit het verslag archieftoezicht over 2016................................................5
1.3 Nieuwe of nog openstaande actiepunten.............................................................................. 7

2. Werkwijze en verantwoording....................................................................................................... 8

2.1 Verantwoording........................................................................................................................ 8

3. Stand van zaken...............................................................................................................................9

3.1 Samenwerkingen...............................................................................................................9
3.2 Analoog archief..................................................................................................................9
3.3 Digitaal archief...................................................................................................................9
3.4 Vernietiging...................................................................................................................... 10
3.5 Personeel......................................................................................................................... 10
3.6 Regelgeving...................................................................................................................... 11

3 | Verslag archiefinspectie Gemeente Bloemendaal noord-hollands archief



noord-hollands archief

4 | Verslag archiefinspectie Gemeente Bloemendaal archief



noord-hollands archief

1. Samenvatting en aanbevelingen

1.1 Samenvatting
Hieronder volgen de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van informatiebeheer in de

periode 2017.

1. Afgelopen jaar is er, samen met gemeente Heemstede, met grote inzet toegewerkt 
naar een sluitend kwaliteitssysteem en zijn er stappen gezet richting volledige 

vervanging.
2. De analoge archieven van de opgeheven gemeente Bennebroek 1975-2008, het 

archief van het gemeentebestuur Bloemendaal 1989-1998 en de koopcontracten 

1809-2009 zijn overgebracht.
3. Op 17 december 2017 gaf het Interbestuurlijk toezicht van de provincie Noord- 

Holland aan dat de gemeente Bloemendaal 'adequaat' is voor wat betreft de 

uitvoering van Archiefwet- en regelgeving.

1.2 Opvolging punten uit het verslag archieftoezicht over 2016
« Pas voldoende metadata toe en leg de beschrijving van metagegevens vast in een 

metagegevensschema.
o De gemeente Bloemendaal gebruikt voor registratie en opslag van informatie 

het DMS Corsa en het zaaksysteem Mozard. Sinds juni 2015 wordt Mozard 
gefaseerd in gebruik genomen en wordt er minder met Corsa gewerkt. Aan de 
hand van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) zijn 
in 2017 de gebruikte metadata in Mozard in kaart gebracht. In mei 2018 

wordt dit ook voor DMS Corsa in gang gezet.

» Leg procedures inzake de digitale beheeromgeving, zaaksysteem Mozard, vast.

o In het eerste kwartaal van 2018 is het concept Handboek Vervanging voor 
zowel te vernietigen als te bewaren archiefbescheiden aan de archiefinspectie 

voorgelegd. In dit Handboek zijn de procedures van de digitale 
beheeromgeving van zaaksysteem Mozard verweven. Ook wordt er gewerkt 

aan een document wat de governance in relatie tot de digitale 
beheeromgeving regelt. Het is belangrijk om deze beleidsstukken vast te 

(laten) stellen en conform te werken.

» Laat een audit uitvoeren naar de Mozard omgeving voor dóórontwikkeling van de 
digitale beheeromgeving.

o Het is van belang dat de digitale beheeromgeving getoetst wordt voordat 
overgegaan wordt op de volledige vervanging van analoge archiefbescheiden 
door digitale archiefbescheiden. In 2017, met doorloop in 2018, heeft er een
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toets naar de digitale beheeromgeving in het kader van ENSIA (Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit) plaatsgevonden. Of deze toets de 
volledige reikwijdte van de digitale beheeromgeving dekt en of de resultaten 
afdoende zijn om tot volledige vervanging over te gaan is nog onduidelijk. 
Bloemendaal deelt de gegevens van de audit met de archiefinspectie.

« Breng de archieven die voor overbrenging in aanmerking komen over naar het 

Noord-Hollands Archief.
o In 2017 is het archief van de opgeheven gemeente Bennebroek 1975-2008, 

het archief van het gemeentebestuur Bloemendaal 1989-1998 en de 
koopcontracten 1809-2009 (feestelijk) overgebracht, 

o Er zijn afspraken gemaakt over de bewerking van het bouwarchief 
Bloemendaal 1988-2008. De overbrenging gaat in 2018 plaatsvinden.

» Ontwikkel het actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van 
archiefbescheiden door.

o De gemeente Bloemendaal archiveert zowel analoog als digitaal. Dat betekent 
dat de neerslag van een afgeronde zaak uit digitale originele archiefstukken, 
digitale kopieën van analoge archiefstukken en analoge originele 

archiefstukken kan bestaan. De ordening in Corsa en Mozard is zaaksgewijs.
De zaaktypen worden bijgehouden middels het documentair structuurplan 

(DSP), dat ingericht wordt met de tooi van l-Navigator. De l-Navigator is 
gekoppeld aan Corsa, en wordt handmatig ingevoerd in Mozard. Hiermee 
heeft de gemeente grotendeels een overzicht van de archiefbescheiden.
Echter nu Mozard leidend is en Corsa wordt uitgefaseerd is het van belang dat 

het DSP een directere relatie heeft met het zaaksysteem. Handmatige 
verwerking is foutgevoelig.

« Organiseer een jaarlijks strategisch informatieoverleg (SIO) op bestuurlijk niveau.
o Jaarlijks vind er, voor zowel de gemeente Bloemendaal als Heemstede, een SIO 

plaats. Hier is de gemeentesecretaris aanwezig, maar een onafhankelijk expert 

of de gemeentearchivaris zaten hierbij niet aan tafel. Het SIO is een mooie 
kans om de gemeentearchivaris, en het belang van goed duurzaam 
informatiebeheer, nader bij de organisatie te betrekken. In het derde kwartaal 
2018 wordt er wederom een SIO belegd. De gemeentearchivaris is hiervoor 

ook uitgenodigd.

* Werk toe naar volledige vervanging.
o Voor vervanging dient advies bij de gemeentearchivaris ingewonnen te 

worden. Daarom is in het eerste kwartaal van 2018 het concept Handboek
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Vervanging, voor zowel te vernietigen als te bewaren stukken, aan de 

archiefinspectie voorgelegd.
Algehele vervanging heeft een positieve invloed op de 

informatiehuishouding en betekent dat het risico op informatieverlies, dan 
wel dubbele opslag en beheerslast gereduceerd worden. De verwachting is 
dat het besluit om te gaan vervangen medio 2018 kan worden genomen. 

Het-is de bedoeling om retrospectief, vanaf 1 januari 2018, over te gaan van 

een hybride situatie naar volledig digitaal werken.

1.3 Nieuwe of nog openstaande actiepunten
« Zorg dat ook voor het nog altijd in gebruik zijnde DMS Corsa de metadata in 

kaart wordt gebracht en leg dit vast in een metadataschema.

» Leg procedures inzake de digitale beheeromgeving, het zaaksysteem Mozard, 

vast.

* Breng de archieven die voor overbrenging in aanmerking komen, het 

bouwarchief 1988-2008, over naar het Noord-Hollands Archief.

* Neem een besluit tot beperking op de openbaarheid voor de overgebrachte 
archieven gemeente Bennebroek 1975-2008 en gemeentebestuur Bloemendaal 

1989-1998.

» Ontwikkel het actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van 
archiefbescheiden door. Focus hierbij op het leidende zaaksysteem.

« Werk verder toe naar volledige vervanging.

« Houd de archieven van Bloemendaal en Heemstede gescheiden zolang het gaat 

om verschillende zorgdragers.

« Zorg voor verklaringen bij conversie of migratie, conform artikel 25 van de 
Archiefregeling.
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2. Werkwijze en verantwoording

Gemeente Bloemendaal heeft de directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA), de heer L. 
Zoodsma, benoemd als gemeentearchivaris. Eén van de taken van de gemeentearchivaris is 
het toezicht houden op het beheer van de archiefbescheiden van Bloemendaal. Namens de 
gemeentearchivaris voert Tanja Holt, archiefinspecteur, het gemeentelijke archieftoezicht 

uit. Het jaarverslag over juni 2017 - april 2018 is opgesteld in het kader van dit toezicht.

Het voorgaande verslag, over de periode van juni 2016 tot juni 2017, is van juli 2017.
Dit verslag wijkt af van het voorgaande verslag. Het NHA 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.

2.1 Verantwoording
Dit verslag is gebaseerd op een gesprek met Olga Govers, vakspecialist Documentaire 
Informatievoorziening. Hiernaast is bij het maken van dit verslag gebruik gemaakt van het 
concept Handboek Vervanging, het voorgaande jaarverslag en is het gebaseerd op de 
contacten die er waren bij de gemeente Bloemendaal o.a. inzake vernietiging, overbrenging, 
e-depot en metadata-mapping.
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3. Stand van zaken

3.1 Samenwerkingen
Gemeente Bloemendaal werkt ambtelijk steeds nauwer samen met de gemeente 
Heemstede. Dit heeft veel positieve kanten op het terrein van het informatie- en 
archiefbeheer, namelijk:

« efficiëntere inzet van mensen;

« de implementatie van het kwaliteitssysteem zoals voorgeschreven in de 
Archiefregeling;

* de overgang naar volledig digitaal werken en archiveren in een nieuw 
zaaksysteem is verder voorbereid;

« een nieuwe gezamenlijke ICT-omgeving;

« gezamenlijk informatiebeleidsplan;

* adequate informatiebeveiliging. In april 2018 is het Strategisch 

gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid en het Tactisch gemeentebreed 
informatieveiligheidsbeleid vastgesteld;

» gezamenlijk Strategisch Informatie Overleg.

Daarnaast kent het intensiever samenwerken ook uitdagingen. Het is bijvoorbeeld belangrijk 
om, wanneer er niet voorzien is in een samenwerkingsverband met archiefcomponent zoals 

de Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015 (GRIT), de archieven van de 
gemeente Bloemendaal en de gemeente Heemstede gescheiden van elkaar te houden.

3.2 Analoog archief
Zoals eerder genoemd is het archief van opgeheven gemeente Bennebroek 1975-2008, het 
archief van het gemeentebestuur Bloemendaal 1989-1998 en de koopcontracten 1809-2009 

(feestelijk) overgebracht. Dit verdient een compliment!
Het volgende 10-jaren blok, 1999-2008, wordt waarschijnlijk in 2023 bewerkt en 

overgebracht.
De bewerking van het bouwarchief Bloemendaal 1988-2008 is gaande en overbrenging vind 

in 2018 plaats.
De gemeente Bloemendaal dient nog wel een besluit tot beperking op de openbaarheid te 
nemen voor de archieven gemeente Bennebroek 1975-2008 en gemeentebestuur 
Bloemendaal 1989-1998. De besluiten zijn in concept aanwezig.

3.3 Digitaal archief
Er wordt zowel in zaaksysteem Mozard als in DMS Corsa gewerkt. Het is de bedoeling om het 

werken met Corsa langzaam uit te faseren.
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Er is in 2017 gewerkt aan het op orde brengen van het hybride archief. Dit is vanaf 2014 

gevormd.
Bloemendaal is van plan om in 2018 het besluit tot vervanging te nemen voor zowel op 
termijn te vernietigen als te bewaren archiefbescheiden en daarbij de bijbehorende 

procedures in te richten. Hiertoe is, samen met gemeente Heemstede, een concept 
Handboek vervanging opgesteld. Om te komen tot een concept zijn onder andere de 
procedures voor het post- en scanproces getoetst aan de praktijk. Ook het harmoniseren van 

procedures is een belangrijk onderdeel geweest, daar postverwerking nu gecentraliseerd is 
in Heemstede en er intensiever wordt samengewerkt. De reikwijdte voor het routinematig 
vervangingsbesluit is de te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden met als digitale 
beheeromgeving Mozard. Als er databases (per archiefvormer) worden samengevoegd moet 

er een migratietraject (onder andere opstellen verklaring) volgen. Het is van groot belang 
om, middels een audit, aan te tonen dat het geheel van organisatie, beleid, processen en 
procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard
en software, zodanig op orde is dat het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden 

mogelijk maakt.

Begin 2017 is er een overzicht van eisen voor het kwaliteitssysteem opgemaakt. Dit 
Excelbestand bevat vragen uit bestaande wet- en regelgeving en normeringen voor goed 
informatiebeheer en is gebaseerd op de Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer 

Digitale Overheid (KIDO). Dit overzicht is doorontwikkeld in de loop van 2017. De gemeente 
wil met het actueel houden van dit overzicht werken aan structurele verbetering van het 
informatiebeheer en de digitale informatiebeheer-omgeving.

Er is landelijk aandacht voor het gehanteerde kwaliteitssysteem van Bloemendaal en 
Heemstede. Regelmatig worden er bezoeken gebracht aan andere overheidsinstellingen om 
meer te vertellen over de ins en outs van de methodiek.

3.4 Vernietiging
Bloemendaal is bij met de reguliere vernietiging. Er hebben zich geen veranderingen 

voorgedaan ten op zichtte van 2016.

3.5 Personeel
Goed informatiebeheer is niet alleen de verantwoordelijkheid van het team DIV en MOZARD, 
maar van de gehele organisatie. De teams zijn hiervan doordrongen en besteden dan ook 

veel tijd aan het voorlichten, begeleiden en trainen van (nieuwe) medewerkers.
Samen met de gemeente Heemstede is de training i-Bewustzijn van de VNG uitgezet in de 

organisatie. In deze training wordt aandacht besteed aan het bewust omgaan met 
(gevoelige) informatie en ook thema's als integriteit, privacy en informatieveiligheid komen 

aan bod.
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3.6 Regelgeving
De Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer zijn beide van 2015.

Op 17 december 2017 gaf het Interbestuurlijk toezicht van de provincie Noord-Holland aan 

dat de gemeente Bloemendaal 'adequaat' is voor wat betreft de uitvoering van Archiefwet - 
en regelgeving. Met als kanttekening dat vóór de overgang op volledig digitaal werken en 
archiveren een audit uitgevoerd moet worden op de digitale beheeromgeving. Dit om te 

beoordelen of deze omgeving voldoende uitgerust is om digitale informatie te bewaren 
gedurende de wettelijke bewaartermijnen en in de wettelijk voorgeschreven staat.
Dit is een compliment waard, daar de voorgaande járen gemeente Bloemendaal 'redelijk 
adequaat' werd bevonden!
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