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Kenmerk

Geachte leden,
Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris
jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op
de provinciale archieven. Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de
Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) zenden wij u hierbij
zijn rapport over de archiefinspectie van 201 8.
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Uw kenmerk

De provinciearchivaris concludeert dat we in 201 8 vanuit verschillende
invalshoeken veel werk hebben verzet op het gebied van ons
informatiebeheer. De diverse programma’s van de informatieagenda
worden genoemd, alsmede een aantal concrete resultaten die het
afgelopen jaar zijn behaald, waaronder: de inventarisatie van
vakapplicaties, het updaten van de zaaktypecatalogus en
vernietigingsprocedure in Verseon en de ontwikkeling van een
organisatiebreed kwaliteitssysteem voor informatiebeheer, waar we
gestaag aan doorwerken. Daarnaast was de feestelijke overdracht van
de papieren archieven over de periode 1 989-1 997 op 21 maart 201 8
een mijlpaal.
De provinciearchivaris complimenteert ons met onze inzet en de
behaalde resultaten. We zijn trots op het compliment, dat ons inspireert
om op dezelfde voet verder te werken aan een beter informatiebeheer.
Een belangrijke ontwikkeling in 201 8 was de intentie om Office 365 met
Sharepoint te implementeren. De provinciearchivaris is blij dat hier
uiteindelijk, weliswaar later in de projectfase, alsnog archiefexpertise
bij betrokken is, zodat nu rekening wordt gehouden met de
aandachtspunten en eisen die vanuit deze expertise worden gegeven.
Ook de provinciearchivaris zelf is inmiddels betrokken bij dit project.
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Uit deze situatie komt de aanbeveling voort om ervoor te zorgen dat
informatiesystemen niet kunnen worden aangekocht of
geïmplementeerd zonder daarbij een informatiespecialist te betrekken.
De provinciearchivaris constateert n.a.v. de toets naar het voldoen van
de applicatie SAP dat deze nog niet aan alle eisen voldoet.
Aanpassingen in het beheer van de informatie die is opgeslagen in SAP
is daarom noodzakelijk. Hiervoor, en voor het opvolgen van andere
aanbevelingen, hebben we een plan van aanpak opgesteld.
In zijn rapport gaat de provinciearchivaris ook in op een aantal nog
openstaande aanbevelingen uit zijn inspectierapport over 201 7. De
archiefinspectie van 201 7 was de eerste inspectie die werd uitgevoerd
door de directeur van het Noord-Hollands archief als onze nieuwe
provinciearchivaris. Deze inspectie deed daarom tevens dienst als
nulmeting. Dit heeft tot gevolg gehad dat sommige aanbevelingen zo
veelomvattend en breed waren dat het in de praktijk brengen van de
oplossingsrichtingen meerdere jaren in beslag neemt. Daarnaast zit het
opvolgen van een aantal aanbevelingen in scope van programma’s met
een langere looptijd. Vijf van de tien genoemde aanbevelingen zijn
inmiddels opgevolgd. We hebben de overgebleven aanbevelingen
geconcretiseerd in een aantal stappen. Deze zijn opgenomen in het
eerder genoemde plan van aanpak. Het is ons streven deze
aanbevelingen, samen met de recente aanbevelingen uit het rapport
over 201 8, nog dit jaar op te volgen.
Onze maatschappij verandert in een informatiemaatschappij waarin de
informatieproductie met behulp van moderne informatie- en
communicatietechnieken explosief toegenomen is en nog steeds
exponentieel toeneemt. Bedrijven en overheden staan daarom
internationaal voor een enorme uitdaging op het gebied van het beheer
van deze informatie. De Nederlandse overheid en de provincie vormen
hierop geen uitzondering.
Wij zijn als provincie in de lopende programma’s onder de informatieagenda hard bezig om de omslag te maken en ons aan te passen aan de
snel veranderende realiteit. Er lopen vele initiatieven die bijdragen aan
een verbetering van ons informatiebeheer.
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Uiteraard zijn we gezien de complexiteit en de omvang van de
ontwikkelingen op het gebied van informatie niet zomaar 'klaar'. Met de
voortgaande digitalisering zal er de komende jaren genoeg te
verbeteren blijven. De aanbevelingen uit het inspectierapport
ondersteunen ons in ons streven naar continue verbetering van ons
informatiebeheer. Dat betekent dat we méér willen doen dan alleen
maar het oplossen van de door de inspecteur geconstateerde
tekortkomingen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp
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