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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

nntb 

1811244 

De heer G.J. Hendriks, wethouder 

KPI's archiefbeheer 2019/2020 

 

 

1. Kennisnemen van 

Het kennisnemen van het toezichtverslag informatiebeheer 2019-2020 van de gemeentearchivaris 

en het daarbij behorende Plan van Aanpak 2020-2021 (incl. planning), waarin verbeteracties zijn 

geformuleerd ten aanzien van het informatiebeheer van de gemeente Gooise Meren 

 

2. Inleiding 

Het college van burgemeester en wethouders dient jaarlijks de raad en Gedeputeerde Staten van 

de provincie Noord-Holland te informeren over het gevoerde informatiebeheer van de gemeente 

Gooise Meren. De basis daarvoor wordt gevormd door het verslag van de gemeentearchivaris. Op 

grond van het raamwerk van de kritische prestatie indicatoren (KPI's) velt de archivaris een oordeel 

over het gevoerde informatiebeheer. Het oordeel over de periode 2019-2020 is samen te vatten als 

redelijk adequaat. De gemeentearchivaris constateert dat sinds het ontstaan van de gemeente er 

zichtbare vooruitgang is geboekt op het gebied van informatiebeheer; de gemeente heeft beter 

grip op haar informatiehuishouding dan in voorgaande jaren. Niettemin blijven er 

aandachtspunten zoals de invoering van het kwaliteitssysteem, de borging van de duurzame 

toegankelijkheid van archiefbescheiden. Het college (h)erkent het beeld uit het verslag en 

formuleert in het Plan van aanpak diverse verbeteracties om deze aandachtspunten aan te pakken, 

met als doel zo optimaal mogelijk te voldoen aan de eisen die de archiefinspectie stelt aan 

archiefbeheer. Met de uitvoering van deze verbeteracties is reeds begonnen. 

 

3. Kernboodschap 

De gemeentearchivaris doet in zijn verslag verschillende conclusies en aanbevelingen op het 

gebied van informatiebeheer, variërend van de kwaliteit van digitale dossiervorming tot aan het 

integraal vernietigen van daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden. Het college 

onderschrijft de conclusies en aanbevelingen en zal zorg dragen voor de uitvoering van de 

verbeteracties op deze punten. 

 

4. Consequenties 

De gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn over het gevoerde 

informatiebeheer van de gemeente Gooise Meren geïnformeerd. 

 

5. Communicatie en participatie 

De reactie op het toezichtverslag is tot stand gekomen in samenwerking met de 

gemeentearchivaris en andere relevante rollen binnen de organisatie. De uitvoering van de 

verbeteracties ligt bij de verschillende rollen in de organisatie. Coördinatie en borging van deze 

uitvoering vindt plaats in het Strategisch Informatie Overleg, waar de gemeentearchivaris, de 

archiefinspecteur, de informatiemanager, DIV en twee afdelingshoofden deel van uitmaken. 

 

6. Vervolg 

1. Het toezichtverslag en de reactiebrief worden, conform de provinciale Verordening 
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systematische toezicht, bij de provinciale toezichthouder voor archieven Noord-Holland 

aangeleverd. 

2. De verbeteracties worden uitgevoerd in het komende jaar. Een nieuwe meting vindt plaats door 

de gemeentearchivaris in het tweede kwartaal van 2021, waarin deze opnieuw verslag zal doen van 

zijn bevindingen. Ook dit nieuwe verslag zal aan de raad worden meegedeeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


