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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 november 2017 Bijlage : 1 

Steller : Erwin van Dorland Onderwerp : Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer 

 

Aanleiding 

Sinds 2012 geldt de wet Interbestuurlijk Toezicht. Die regelt voor tal van beleidsterreinen hoe 
overheidsorganen ‘horizontaal’ toezicht houden op de wijze waarop wetgeving wordt nageleefd. 
Het uitgangspunt is dat de organisatie van een overheidsorgaan verantwoording aflegt over het 
toepassen van wet- en regelgeving aan het bestuur, de gekozen vertegenwoordigers.  
 
Een van die beleidsterreinen is het archief- en informatiebeheer. Dat strekt zich uit van het 
moment dat informatie de organisatie binnenkomt of door medewerkers wordt gecreëerd tot het 
moment waarop die moet worden vernietigd of overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het 
goed regelen van het archief- en informatiebeheer en het naleven van die afspraken zijn 
essentieel voor het goed functioneren van een organisatie.  
Conform de archiefverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011 draagt het Dagelijks Bestuur 
er zorg voor dat het archief- en informatiebeheer goed is ingericht is binnen VRBN. Ook dient het 
Dagelijks Bestuur conform artikel 8 van deze verordening elke 2 jaar een verslag aan te bieden 
aan het Algemeen Bestuur omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de 
Archiefwet. 
 
In het kader van deze wet heeft in juni 2016 een toetsing plaatsgevonden door de aangewezen 
toezichthouder, drs. R.C. Hage, gemeentearchivaris van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Van deze toetsing is een verslag opgesteld d.d. 12 juli 2016.  
 
Op 26 januari 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant ons geïnformeerd over het volgende: 

 Op 28 november 2016 is het Uitvoeringprogramma Interbestuurlijk Toezicht voor 2017 
vastgesteld. 

 U informeert uw Algemeen Bestuur over het archiefbeheer in 2016 en zendt 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant een afschrift daarvan voor 15 juli 
2017. 

 
Het verslag van de toezichthouder had tijdig in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur 
geagendeerd moeten zijn, zodat het toezichtsverslag vóór 15 juli jl. aan Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Noord-Brabant had kunnen worden aangeboden.  
Echter door een omissie onzerzijds heeft dit niet plaatsgevonden. Hiervoor bieden wij u onze 
welgemeende excuses aan.  
 
In overleg met de heer Koch van de afdeling Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-
Brabant, is overeengekomen het toezichtsverslag zo snel mogelijk alsnog te agenderen en 
aansluitend te zenden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. 
 
In het toezichtsverslag vindt u in Hoofdstuk 3 het verbeterplan voor de Veiligheidsregio/Brandweer 
Brabant-Noord. Op 7 december a.s. zal het Dagelijks Bestuur een voorstel behandelen over de 
wijze waarop de Veiligheidsregio Brabant-Noord de in het toezichtsverslag genoemde 
verbeterpunten zal oppakken. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Aan Dagelijks Bestuur ter kennisname 26-10-2017 

Aan Algemeen Bestuur ter kennisname 9-11-2017 

 

Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen het toezichtsverslag Archief- en 
informatiebeheer d.d. 12 juli 2016 en dit verslag aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Noord-Brabant. 
 
 
 

Akkoord Ja  Nee   

 
Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm      Paraaf:  …………… 
 

Bijlage(s) 

 
1. Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer 
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