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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage : 4

Steller : Monique Schapelhouman       Onderwerp : Toezichtsverslag archief- en informatiebeheer 2019

Aanleiding
Het beleidskader interbestuurlijk toezicht 2020-2023 van de Provincie Noord-Brabant en het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma is op 18 januari 2020 vastgesteld. Voor het toezicht op het 
archief- en informatiebeheer sluit de Provincie Noord-Brabant aan bij de aanbeveling van de VNG. 
Dit houdt in dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur jaarlijks informeert over archiefzorg en 
beheer. Bij de invulling van het toezicht wordt gekeken naar vijf Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI). Deze kpi’s zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma horende bij het beleidskader.

In het kader van de wet Interbestuurlijk Toezicht heeft in februari 2020 een toetsing 
plaatsgevonden door de aangewezen toezichthouder, dr. R.C. Hage gemeentearchivaris van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Onderbouwing
Van deze toetsing is een verslag opgesteld d.d. 5 maart 2020 (bijlage 1). Hieruit blijkt dat de 
verbeterpunten uit het Toezichtsverslag over 2015-2017 en over 2018 niet allemaal zijn 
gerealiseerd. Dit komt door een wisseling van medewerkers binnen het team informatiebeheer 
waardoor deze werkzaamheden drie maanden stil hebben gelegen. Ook is het complete archief 
(stond op verschillende locaties) vanaf begin december 2019 tot eind januari 2020 verhuisd en 
volledig opnieuw ingericht in de archiefruimte aan de Vogelstraat. 

Op de verbetersuggesties uit het verslag geven wij in de reactie op het toezichtsverslag de stand 
van zaken van het archief weer (bijlage 2). N.a.v. het verslag is door het team informatiebeheer 
een plan van aanpak geschreven om tot een adequaat informatiebeheer van het archief te komen. 
Het KMT heeft ingestemd met dit plan op 20 april 2020. Dit plan van aanpak houdt in dat we 
zaakgericht werken in de organisatie verder gaan professionaliseren door een toevoeging van een 
zaaktypecatalogus in het zaaksysteem en een tijdelijke uitbreiding van de bezetting om dit te 
realiseren. Ook worden deeltaken uitbesteed.

Het activiteitenoverzicht informatiebeheer 2020 (bijlage 3) en het in 2018 vastgestelde 
verbeterplan is geactualiseerd (bijlage 4) en zal samen met het plan van aanpak de komende 
periode tot 2022 gebruikt worden als houvast voor onze verbeteracties. 

Het volgend toezichtverslag, als resultaat van het interbestuurlijk toezicht kunt u in 2021 
verwachten.

Procesgang

Processtap Datum

Aan het KMT 20-04-2020

Aan Dagelijks Bestuur ter besluitvorming 03-06-2020

Aan Algemeen Bestuur ter kennisname 01-07-2020
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Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van:

1. het toezichtsverslag archief- en informatiebeheer 2019 d.d. 5 maart 2020 (bijlage 1);
2. de reactie op het toezichtsverslag (bijlage 2);
3. de activiteitenplanning informatiebeheer 2020 (bijlage 3);
4. en het geactualiseerde verbeterplan (bijlage 4).
5. De bijlagen 1 tot en met 4 worden aangeboden aan gedeputeerde staten van de Provincie 

Noord-Brabant.

Akkoord Ja Nee

Secretaris: Drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf: ……………

Bijlage(s)
1. Toezichtsverslag archief- en informatiebeheer over 2019, d.d. 5 maart 2020. 
2. Reactie op toezichtsverslag archief- en informatiebeheer over 2019, d.d. 15 april 2020 
3. Activiteitenplanning informatiebeheer 2020
4. Verbeterplan informatiebeheer 2018-2022
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