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Aan : Algemeen bestuur Datum : 30 juni 2021 Bijlage : 1

Steller : M. Schapelhouman Onderwerp : Voortgangsrapportage Verbeterplan informatiebeheer 2018-2022 

Aanleiding 
Sinds 2012 geldt de wet Interbestuurlijk Toezicht (IBT). 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.

In het kader van de wet IBT heeft in februari 2020 een toetsing plaatsgevonden door de 
aangewezen toezichthouder, dr. R.C. Hage (gemeentearchivaris van de gemeente 
’s-Hertogenbosch). Op de verbetersuggesties uit het toezichtsverslag gaven wij in de reactie op dit 
verslag de stand van zaken van het archief weer. Naar aanleiding van het verslag is door het team 
informatiebeheer een verbeterplan geschreven om tot een adequaat informatiebeheer van het 
archief te komen. Het MT-VR heeft ingestemd met dit plan op 20 april 2020. 

Onderbouwing
Gedeputeerde Staten (GS) gaat m.i.v. 2021 gebruik maken van een nieuwe 
informatiesystematiek. In deze nieuwe systematiek gaan ze er vanuit dat minimaal om het jaar een 
voortgangsverslag wordt uitgebracht door het DB aan het AB. 

 Het eerste jaar stelt de archivaris een toezichtsverslag op en de organisatie hierop een 
aanvullend Verbeterplan, dat SMART is uitgewerkt. 

 Het tweede jaar wordt door de organisatie een voortgangsrapportage opgesteld op basis 
van het verbeterplan van het jaar daarvoor.

Nieuw bij het toezicht is dat alleen nog het toezichtsverslag naar IBT gestuurd moet worden. In het 
jaar van de voortgangsrapportage zijn we van interbestuurlijk toezicht vrijgesteld. 

Onze Veiligheidsregio heeft over 2019 een voldoende gekregen, waardoor in 2021 geen 
voortgangsrapportage bij IBT hoeft te worden ingediend. Wel verlangen zij (op basis van 
vertrouwen) dat de voortgangsrapportage door het DB naar het AB wordt gestuurd.

Deze voortgangsrapportage is door informatiebeheer (IBH) opgesteld. De reikwijdte van deze 
voortgangsrapportage is gebaseerd op vijf thema’s (kpi’s) waar IBT op beoordeelt. De voortgang 
van de actiepunten is per thema (kpi) terug te vinden in een stoplicht tabel. Deze 
voortgangsrapportage is goedgekeurd door de aangewezen toezichthouder, dr. R.C. Hage 
gemeentearchivaris van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Conclusie
We liggen op schema met de uitvoering van de verbetersuggesties uit het toezichtsverslag. 
Project zaakgericht werken Join heeft veel invloed op het kunnen afronden van sommige 
verbeteringen. Mede daarom heeft het project zaakgericht werken Join een hoge prioriteit voor 
informatiebeheer. 

Voorstel    
AGP 6     
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Procesgang

Processtap Datum

MT-BV       15 april 2021

MT-VR     10 mei 2021

DB     09 juni 2021

AB        30 juni 2021
  

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage informatiebeheer 2018-2022 d.d. 9 april 2021

Akkoord Ja Nee

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

Bijlage(s)
1. voortgangsrapportage informatiebeheer 2018-2022 d.d. 9 april 2021
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