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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 3 

Steller : Michel Goossens Onderwerp : 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.  

 

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 

DB conform artikel 8 van dezelfde 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 het voorjaar van 2018 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.15 juni 2018 (bijlage 1).  

 

In het toezichtverslag vindt u in Hoofdstuk 2 o.a. de aanbevelingen. In het plan van aanpak 

(bijlage 2) zijn deze aanbevelingen vertaald naar een Verbeterprogramma “Informatiebeheer 

VRBN op orde 2018-2021” (blz. 10 e.v.) daarin zijn verbeteracties opgenomen en ingepland. 

Tevens is de status ervan per mei 2018 gerapporteerd. 

 

Het volgend toezichtverslag, als resultaat van het interbestuurlijk toezicht, zoals in de wet 

benoemd, kun u in 2020 verwachten. 

 

Voorstel 

AGP 4       
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Aan het KMT ter kennisname 

Aan Dagelijks Bestuur ter besluitvorming 

25-6-2018 

4-7-2018 

Aan Algemeen Bestuur ter kennisname 7-11-2018 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten: 

1. kennis te nemen het toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer d.d. 15 juni 2018; 

2. in te stemmen met het Plan van aanpak “Verbeteracties Informatiebeheer VRBN 2018”; 

3. Kennis te nemen het toezichtsoordeel Archief- en informatiebeheer d.d. 11 september 2018. 

 

 

 

Akkoord Ja  Nee   

 

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

 

 

Bijlage(s) 

1. Toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer, d.d. 15 juni 2018 

2. Plan van aanpak Verbeteracties Informatiebeheer VRBN 2018, d.d. 19 juni 2018  

3. Toezichtsoordeel Archief- en informatiebeheer, d.d. 11 september 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


























































