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Geachte raads- en burgerleden,
Voor u ligt het jaarlijkse verslag met betrekking tot het informatie- en archiefbeheer. Ingevolge
de Archiefverordening 2018 van de gemeente Boekel dient het college van burgemeester en
wethouders verslag te doen aan de gemeenteraad over hetgeen is gedaan ter uitvoering van
dit beheer.
Vanaf 2021 wordt voor informatie- en archiefbeheer een nieuwe methodiek voor het
systematisch toezicht gehanteerd. In 2021 heeft u een verslag met verbeterplan ontvangen, dat
is opgesteld naar aanleiding van een inspectiebezoek door het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC); voor het jaar 2022 volstaat het bijgevoegde voortgangsverslag op het
verbeterplan.
Het archief- en informatiebeheer binnen de gemeente Boekel was vorig jaar door het BHIC
beoordeeld als gedeeltelijk op orde; het algemene oordeel van de gemeentearchivaris over het
verbetertraject was positief. De gemeentearchivaris had in 2021 wel zorgen over de
haalbaarheid van het verbetertraject: hij vond het plan ambitieus en verwachtte dat de druk op
mensen en middelen aanzienlijk zal verhogen. De belangrijkste aanbeveling was dan ook:
“Zorg voor voldoende mensen en middelen om het verbeterplan uit te voeren. Het helpt hierbij
als de gemeente de herpositionering van DIV met spoed voltooit en meer bewustwording in de
organisatie creëert voor het belang van een juiste archivering.”
Het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in de keuze van een nieuw zaaksysteem.
Binnenkort zal een definitieve keuze worden gemaakt en zal het nieuwe zaaksysteem
geïmplementeerd worden. Daarbij zal het belang van juiste archivering verankerd worden bij
alle betrokken medewerkers en de rol van DIV hierin zal niet alleen controlerend, maar ook
begeleidend en faciliterend zijn.
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Daarnaast constateerde de gemeentearchivaris een aantal risico’s die nog niet in beeld waren
of waarvan het risiconiveau te laag was ingeschat. Deze risico’s concentreren zich op een
drietal deelgebieden:
1.
2.
3.

Er is onvoldoende overzicht van archiefbescheiden;
Verbonden partijen en uitbesteding van taken onvoldoende gedocumenteerd;
Achterstand bij het vernietigen van archiefbescheiden.

Het verkrijgen van overzicht waar zich welke informatie bevindt en in welke hoedanigheid houdt
meer in dan een overzicht van archiefbescheiden en vereist onderzoek op het gebied van
Informatiemanagement. Hoe afspraken met betrekking tot de archivering met
samenwerkingsverbanden was daarentegen makkelijker in beeld te brengen. Ook het
wegwerken van archiefachterstanden is voorspoedig opgepakt en eind 2022 zullen de meeste
achterstanden weggewerkt zijn.
Ook dit jaar zal het voortgangsverslag en het in 2021 vastgestelde verbeterplan -met daarin
opgenomen de voortgang in het afgelopen jaar- aan de Provincie Noord-Brabant worden
aangereikt. De provincie houdt, als bepaald in de wet Revitalisering Generiek Toezicht, toezicht
op de wijze waarop gemeenten informatie beheren. Zij kijken in eerste instantie vooral of de
horizontale controle kan worden uitgevoerd door de raad en in tweede instantie of de wettelijke
taken zodanig worden nageleefd dat de toezichtontvanger steeds in voldoende mate
verantwoording kan afleggen over zijn handelen.
Bijlagen:
Bijlage Voortgangsverslag van het college aan de raad horizontale verantwoording 2022.
Bijlage Verbeterplan horizontale verantwoording Informatiebeheer 2022.
Bijlage Inspectieverslag BHIC 2021.
Bijlage Factsheet IBT -Informatie- en Archiefbeheer Gemeenten 2021; Provincie Noord-Brabant.
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