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

Uw kenmerk
N.v.t.

U zond ons in het kader van het interbestuurlijk toezicht het jaarlijkse
verslag van de archivaris met begeleidende brief gedateerd 23 mei
2019 en het rapport ‘volledigheid en kwaliteit zaakdossiers, gemeente
Schagen' met begeleidende brief gedateerd 10 april 201 9. Naar
aanleiding daarvan voerden onze toezichthouder, mevrouw Oldegbers,
en onze junior expert, mevrouw Tempelaars, op 1 8 november jl. een
verificatiegesprek met de heer Van den Berg, teamleider l&A en de heer
Meijland, medewerker DIV.
Onze beoordeling over 201 8-201 9 is gebaseerd op dezelfde wettelijke
criteria als in voorgaande járen.
Uit het verslag en de aanvullende informatie verkregen in het gesprek
van 1 8 november jl. bleek dat zich sinds onze vorige beoordeling de
volgende positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan:
De overbrenging van archieven die daarvoor in aanmerking
komen is gerealiseerd. Deze zijn toegankelijk bij het Regionaal
Archief Alkmaar.
Het zaaksysteem dat uw organisatie zelf ontwikkelt wordt
verder uitgerold over de organisatie. Dit betekent dat steeds
meer afdelingen en medewerkers met dit systeem werken.
Bij aanschaf van nieuwe applicaties wordt getoetst of deze
voldoen aan de eisen van de Archiefwet, zodat goed beheer van
informatie in deze applicaties mogelijk is.
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De bouwvergunningen worden momenteel vervangen voor
digitale reproducties om opgeslagen te worden in het e-depot
van het RHC Alkmaar.
Door het vertrek van uw kwaliteitsmedewerker DIV en l&A zijn diverse
zaken op dit vlak niet opgepakt. Gezien de ontwikkelingen in het
vakgebied moet dit zo snel mogelijk gebeuren, want stilstand betekent
op het gebied van informatiebeheer achteruitgang. Daardoor blijven
veel aandachtspunten van de afgelopen járen staan:
1)

2)

3)

4)

5)

Het kwaliteitssysteem moet nog verder ontwikkeld en aangepast
worden aan de nieuwe digitale werkwijze, om te garanderen dat
alle digitale dossiers ook in de toekomst volledig en van goede
kwaliteit zijn. Hiervoor is het nodig dat verantwoordelijkheden
omtrent informatiebeheer in de organisatie goed zijn belegd.
Zorg voor tijdige en juiste vernietiging van alle papieren én
digitale informatie die hiervoor in aanmerking komt. Niet alleen
in het centrale archiefsysteem, maar ook in decentrale
vakapplicaties.
Een volledig overzicht van alle informatie die aanwezig is in de
organisatie, ontbreekt. Daardoor kunnen de noodzakelijke
beheermaatregelen zoals conversie, migratie, selectie en
vernietiging van informatie niet tijdig en goed worden
uitgevoerd. Maak het overzicht volledig.
Ontwikkel een bewaarstrategie waarin de duurzame
toegankelijkheid en bruikbaarheid van informatie wordt
geborgd voor de lange termijn.
Zorg voor goede beveiliging van het nieuwe archiefsysteem,
inclusief back-up en uitwijk. Zo voorkomt u gegevensverlies bij
calamiteiten.

Wat wordt van uw gemeente gevraagd?
Wij verwachten dat u weer actief met de aandachtspunten aan de slag
zal gaan om tot de nodige verbeteringen te komen. Wij ontvangen
graag uiterlijk 1 5 juli 2020 opnieuw informatie over de voortgang van
een en ander en zullen dan de uitvoering van de Archiefwet door uw
gemeente opnieuw beoordelen.
Toezichtregime voor komende járen
Wanneer gemeenten als ‘redelijk adequaat’ worden beoordeeld, passen
wij een regulier toezichtregime toe. Dat houdt in, dat de door u
ingezonden informatie jaarlijks wordt beoordeeld en besproken in een
verificatiegesprek. Tenslotte volgt een beoordelingsbrief aan uw
college.
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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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