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Verzenddatum

Betreft: Archieftoezicht 2019

1 8 JUNI 2D2D
Kenmerk

Geachte leden,

1386184/1394910

Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris
jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op
de provinciale archieven. Wij zenden u hierbij ter informatie zijn rapport
over de archiefinspectie van 201 9, alsmede onze bestuurlijke reactie
hierop.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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X/ ,

provmc

ecretaris

H.J. Sc

vowrrtter

A.Th.H. van Dijk

3 bijlage(n)
Jaarverslag archieftoezicht 2019
Bestuurlijke reactie
Bijlage bij bestuurlijke reactie
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dhr. S. van der Noord
CZ/CIO

2001 DA Haarlem
Telefoonnummer +31 2351 45738
noords@noord-holland.nl

i I
Verzenddatum

Betreft: Reactie op het verslag over het archieftoezicht 2019

1 8 JUNI 2020
Kenmerk

Geachte heer Zoodsma,

1386184/1389395

Hartelijk dank voor uw verslag over het archieftoezicht 201 9. Wij
hechten eraan een bestuurlijke reactie op dit verslag te geven.

Uw kenmerk

Z-l 9-1 731 5

Het verheugt ons in uw verslag te lezen dat onze inspanningen op het
gebied van informatiebeheer niet onopgemerkt zijn gebleven. U toont
zich tevreden over het overzicht van informatiesystemen en het feit dat
de betrokkenheid van informatiespecialisten bij aanschaf en wijziging
van deze systemen inmiddels is geborgd.
Met u zien wij de ontwikkeling van het concern brede kwaliteitssysteem
informatiebeheer, dat op 27 februari jongstleden door onze directie is
vastgesteld, als een belangrijke mijlpaal voor het informatiebeheer van
de provincie Noord-Holland.
Niet zonder trots nemen we uw complimenten voor de stappen die we
recent hebben gezet in ontvangst, ze inspireren ons om op dezelfde
voet verder te werken aan de verbetering van ons informatiebeheer.
Optimaal Digitaal
U heeft zich in uw inspectie specifiek gericht op het programma
Optimaal Digitaal. Dit programma heeft als doel optimaal digitaal
samen te gaan werken aan en met bestanden. Hiervoor wordt Microsoft
Office 365 ingezet en zal Sharepoint als opslagmedium voor de digitale
PNH-informatie (archiefbescheiden) fungeren.
Sinds de afname van de interviews door uw inspecteur begin november
201 9 is onze informatieagenda veranderd. Optimaal Digitaal is niet
langer een programma en gaat verder als het project digitaal
samenwerken. Het project is als één van de vijf topprioriteit-projecten
binnen het i-domein benoemd. Het doel van het project en de inzet van
Microsoft Office 365 daarbij zijn onveranderd gebleven. We willen wel
sneller tastbare resultaten realiseren. Daarbij blijven onze
uitgangspunten, die u zo positief ontving, onverminderd van kracht.
Binnenkort wordt bij het eerste team gestart met de implementatie. We
zullen periodiek uw advies inwinnen en u informeren over de voortgang
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van de implementatie conform artikel 1 8d van de Archiefverordening
Noord-Holland 2014.
Slotwoord

Niet alleen de informatieagenda ziet er sinds eind vorig jaar anders uit.
We zijn bezig ons i-domein anders in te richten. Inmiddels is besloten
de rol van CIO en de portfolioboard op te heffen. In uw aanbeveling nr.
2 uit uw verslag over 201 8 verzocht u ons een Strategisch Informatie
Overleg (SIO) in te stellen. In september 201 9 zijn we overeengekomen
dat de portfolioboard aangevuld met uzelf twee maal per jaar dienst
doet als SIO. Gezien de huidige ontwikkelingen zal de portfolioboard op
korte termijn worden vervangen door een nieuwe overlegvorm met een
nieuw mandaat. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij u
hierover informeren en nadere afspraken met u maken over de nieuwe
invulling van het SIO.
Tot slot willen we u bedanken voor de aanbevelingen die u in uw
verslag deed. Deze ondersteunen ons in ons streven naar continue
verbetering van ons informatiebeheer. Onze reactie op uw
aanbevelingen is opgenomen in het bijgesloten plan van aanpak.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holl

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
1 bijlage(n)
Plan van aanpak

13861 84/1389395

