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Kenmerk

Geacht college,
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In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de
uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw gemeente in het
jaar 2020. 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 vt

Wij ontvingen op 22 april jl. het Plan van aanpak Kwaliteitszorg
Archiefbeheer Waterland 2020 van u. In juli ontvingen wij vervolgens
het verslag van de archivaris van u. Naar aanleiding hiervan voerden
onze toezichthouders op B november 2020 een verificatiegesprek met
uw ambtelijke vertegenwoordiging.
In het hierboven genoemde plan van aanpak zijn de aandachtspunten
uit onze beoordelingsbrief 201 8-201 9 uitgewerkt tot een gedegen plan
om te komen tot de genoemde verbeteringen. Het gaat daarbij om de
volgende punten:
1. Breid de kwaliteitscontroles uit tot een organisatiebreed
kwaliteitssysteem. Zorg voor monitoring en toetsing hierop.
2. Beëindig zo snel mogelijk de risicovolle en inefficiënte hybride
situatie, het tegelijk digitaal en analoog archiveren over dezelfde
zaken.
B. Er is nog geen archievenoverzicht van alle analoge en digitale
archieven en informatiebestanden in de organisatie, zoals bedoeld in
art. 1 8 Archiefregeling. Dit overzicht vormt een basis voor alle
verdere (archiefjbeheersmaatregelen van alle informatie in de
gemeente, zoals bijvoorbeeld vernietiging.
4. Omdat dit overzicht er nu nog niet is, kan niet worden gegarandeerd
dat alle informatie in de organisatie tijdig wordt vernietigd conform
Archiefwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5. Neem de noodzakelijke maatregelen om digitale informatie
duurzaam te bewaren en leg dit vast in een bewaarstrategie. Het
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vaststellen van standaard opslagformaten, een migratie- en
conversieprocedure en een metadataschema zijn hier onderdelen
van.
Uit de toegezonden informatie en bovengenoemd gesprek bleek dat uw
gemeente zich in toenemende mate bewust is van het belang van de
noodzakelijke verbeteringen van het informatie- en archiefbeheer. Uw
organisatie is momenteel in goed overleg met het Waterlands Archief
om te komen tot (1) een organisatiebreed kwaliteitssysteem en (2) het
vervangen van papieren informatie door digitale reproducties om zo
een einde te maken aan de risicovolle hybride situatie. Ook aan het
onder punt 3 genoemde archievenoverzicht is de nodige aandacht
besteed.
Dit alles verheugt ons en is een compliment waard. Feit blijft wel dat
deze punten nog niet zijn afgerond en toegepast op alle in de
organisatie aanwezige informatie. Daarom blijven de genoemde punten
staan. Wees u ervan bewust dat er voldoende personele capaciteit
benodigd is om zowel de beheerachterstanden uit het verleden te
herstellen, als het informatie- en archiefbeheer goed in te richten met
het oog op de toekomst. Alleen zo kunt u komen tot grip op uw
informatie en adequate uitvoering van Archiefwet- en regelgeving.
Wat wordt van uw gemeente gevraagd?
Wij verwachten dat de ingezette verbeterslagen verder volgens de
planning van het plan van aanpak worden opgepakt. Wij ontvangen
uiterlijk 1 5 juli 2021 graag opnieuw informatie over de ontwikkelingen
op dit gebied. Wanneer blijkt dat de nodige verbeterslagen uitblijven
zullen wij overgaan tot het verscherpen van ons toezicht. De invulling
van dit toezicht stemmen wij in dat geval af met uw gemeente.
Toezichtregime
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.
Horizontale verantwoording
In het kader van horizontale verantwoording en controle geven wij u in
overweging, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.
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Nadere informatie
Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact
opnemen met mevrouw F. C. Tempelaars.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Kabinet
dhr. drs. A. A. Dalenoort
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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