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In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de 

uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw gemeente in het 

jaar 2020. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als adequaat, 

redelijk adequaat of niet adequaat. Het oordeel voor uw gemeente luidt 

adequaat. In het onderstaande geven wij een toelichting. 

U heeft ons op 8 juli 2020 het verslag van de gemeentearchivaris 

toegezonden. Naar aanleiding hiervan hebben onze toezichthouders op 

14 januari 2021 een verificatiegesprek gevoerd met uw ambtelijke 

vertegenwoordiging. Uit dit gesprek en de toegezonden informatie 

blijkt dat uw gemeente deels aan de wettelijke eisen voldoet. Bij de 

implementatie van uw archiefsysteem wordt rekening gehouden met de 

wettelijke eisen en eerder gemaakte verbeterplannen worden herijkt. Er 

zijn echter enkele punten die verbetering behoeven:

1. De achterstanden in de vernietiging van zowel papieren als 

digitale informatie zijn nog niet ingelopen. Het is van belang 

deze achterstanden in te halen om te kunnen voldoen aan zowel 

Archiefwet- en regelgeving als aan privacywetgeving.

2. Ook het organisatiebrede kwaliteitssysteem, zoals 

voorgeschreven in de Archiefregeling artikel 16, is nog niet in 

werking. Dit kwaliteitssysteem is essentieel voor de hele 

organisatie om de volledigheid en betrouwbaarheid van de 

informatie te kunnen garanderen.

Wat wordt van uw gemeente gevraagd?

Wij vertrouwen erop dat u bovenstaande aandachtspunten oppakt. Wij 

ontvangen in 2021 graag opnieuw informatie op dit gebied, die wij 

opnieuw zullen beoordelen en met u bespreken.

Toezichtregime voor komende jaren

Omdat uw gemeente al enkele jaren kampt met dezelfde 
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aandachtspunten, willen wij in 2021 weer een gesprek met u voeren. 

Tijdens dit gesprek zullen wij monitoren of deze aandachtspunten in de 

tussentijd worden opgelost. Tenslotte volgt een beoordelingsbrief aan 

uw college.

Horizontale verantwoording

In het kader van horizontale verantwoording en controle willen wij u in 

overweging geven, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 

Nadere informatie 

Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact 

opnemen met mevrouw F. C. Tempelaars.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,

namens dezen,

sectormanager Kabinet

dhr. drs. A. A. Dalenoort
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