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Mens en Maatschappij
Kennisnemen van
De stand van zaken betreffende het Informatiebeheer
Aanleiding
In 2020 is een Roadmap opgesteld om een eigentijdse en up-to-date digitale informatiehuishouding te realiseren.
Aanleiding tot het opstellen van de Roadmap is de beoordeling door het Provinciaal
Archieftoezicht van de kwaliteit van de informatiehuishouding, de archieven van de voormalige
gemeenten en het gegeven dat het huidige zaaksysteem per 1 januari 2022 niet meer
ondersteund wordt door de leverancier. De Provinciale Archiefinspectie heeft om die redenen de
gemeente Meierijstad onder actief archieftoezicht geplaatst. De gemeente heeft dit voortvarend
opgepakt door het opstellen van een Uitvoeringsplan.
Kernboodschap
In het door de gemeente opgestelde Uitvoeringsplan is een uitgewerkte planning opgenomen,
voor de komende jaren, om te komen tot een informatiehuishouding die (toekomstgericht) op orde
is en de goedkeuring heeft van het Provinciaal Archieftoezicht.
Belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsplan is om er voor te zorgen dat de archieven op orde zijn
waardoor deze voldoen aan de eisen uit de Archiefwet met betrekking tot de overdracht van
dossiers naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Om dit te realiseren wordt voor
een periode van drie jaren (2020 t/m 2022) extra capaciteit ingezet.
Het Uitvoeringsplan heeft de goedkeuring gekregen van de Provinciale Archiefinspectie.
Communicatie
N.v.t.

Participatie
Met de Provinciale Archiefinspectie is overleg gevoerd over de Roadmap en het Uitvoeringsplan
en zij heeft haar waardering uitgesproken over zowel de Roadmap als het Uitvoeringsplan.
Duurzaamheid
Door uitvoering van het verbetertraject uit de Roadmap en het Uitvoeringsplan zal de fysieke
documentenopslag verminderen en de digitale verbeteren.
Financiën
In de programmabegroting 2021 is budget opgenomen voor de periode tot en met 2022 om het
Uitvoeringsplan te verwezenlijken, zodat eind 2022 het “papieren deel” van de
informatiehuishouding op orde is. Voor de benodigde kwaliteitsimpuls van het atelier is het streven
om dit uit bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten te bekostigen.
Planning
Het Uitvoeringsplan omvat de uitgewerkte planning voor de komende jaren om te komen tot een
informatiehuishouding die (toekomstgericht) op orde is en de goedkeuring heeft van het
Provinciaal Archieftoezicht. Door de uitvoering van het plan staat de gemeente Meierijstad niet
meer onder actief archieftoezicht.
Bijlage(n)
N.v.t.
Ter inzage documenten
N.v.t.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
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