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In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de Uw kenmerk
uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw gemeente in de
periode 201 8. 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 1 3 juli jl. de jaarverslagen van uw archivaris, 
vergezeld van een begeleidende brief van de archivaris, gedateerd 
1 8 juni 201 8.
Naar aanleiding hiervan voerden onze medewerker toezicht, mevrouw 
Oldegbers en onze junior expert, mevrouw Tempelaars, op 
1 3 november jl. een verificatiegesprek met mevrouw Govers, 
vakspecialist Informatisering. Vanwege de samenwerking met 
Heemstede was namens deze gemeente de heer Appels en mevrouw 
Van Duijn aanwezig.

Onze beoordeling over 2018 is gebaseerd op dezelfde criteria uit 
Archiefwet- en regelgeving als in voorgaande járen. Uit bovengenoemde 
informatie en het gesprek bleek, dat zich ten opzichte van 201 7 de 
volgende ontwikkelingen hebben voorgedaan:

- Er is een besluit genomen tot vervanging van alle analoge 
archiefbescheiden. Dit houdt in dat er sinds 1 januari 201 8 een 
uitsluitend digitaal archief wordt gevormd. Stukken die nog op 
papier binnenkomen worden conform kwaliteitsprocedures gescand 
en vervangen. Dit betekent dat er geen hybride archief meer 
gevormd wordt.
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Samen met Heemstede wordt het kwaliteitssysteem steeds actueel 
gehouden. Jaarlijks wordt een audit gehouden op basis van een 
Excelbestand met eisen uit de wet- en regelgeving, kaders en 
normen. Van daaruit wordt continu en gericht gewerkt aan verdere 
verbeteringen en continu aan de kwaliteit van dossiervorming.

- Een metagegevensschema is vastgesteld en geldt voor alle systemen 
waarin digitaal archief wordt beheerd.

- Er is een gezamenlijk actueel overzicht van archiefwaardige 
informatie in de organisatie tot stand gekomen.

Dit alles is een groot compliment waard. Naast deze positieve 
ontwikkelingen signaleren wij nog het volgende aandachtspunt:

» Werk continu aan de adequate en tijdige vernietiging van alle 
informatie die daarvoor in aanmerking komt, verspreid in de 
organisatie. Hiermee vermijdt de organisatie het risico om 
niet te voldoen aan Archiefwet en privacywetgeving.

Toezichtregime voor komende járen
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 geen verificatiegesprek gehouden en volgt een korte 
bevestigingsbrief.
Hoewel de gemeente Bloemendaal twee jaar achtereen als 
‘adequaat’ is beoordeeld, vindt in het kader van de ambtelijke 
samenwerking met de gemeente Heemstede in 2019 nog een 
regulier verificatiegesprek plaats.

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/lnterbestuurlijk Toezicht 
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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