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Inleiding
Op grond van art. 14 van de gemeentelijke archiefverordening dient de archivaris ieder jaar een
jaarverslag op te leveren betreffende de uitoefening van het toezicht.
Hierin worden aanbevelingen opgenomen, zodat op korte of middellange termijn door uw college actie
ondernomen kan worden om de gesignaleerde actiepunten weg te werken.
In aparte bijlagen vindt u
- de gedetailleerde uitwerking in het IBT-verslag 2019 (bijlage 1)
- het jaarverslag 2019 van de archivaris (bijlage 2)
- het KPI-verslag 2019 (bijlage 3)
- de beoordeling van de provincie Flevoland over het IBT-verslagjaar 2018 (bijlage 4).
Doelstelling
Uw college is op basis van de Archiefwet belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de
gemeente Noordoostpolder. Sinds de invoering van het InterBestuurlijk Toezicht (IBT) dient jaarlijks de
voortgang op het toezicht en beheer van het gemeentelijk archief gerapporteerd te worden aan de
provincie. Basis voor de IBT-rapportage zijn het jaar- en KPI-verslag van de archivaris.
Samenvatting
Uit de diverse verslagen zijn punten gefilterd die een nadere toelichting behoeven.
Veel van deze punten zijn inmiddels opgelost (groen), zijn in uitvoering (blauw) dan wel behoeven
nadrukkelijk aandacht (rood).
De in haar jaarverslag genoemde punten die nadrukkelijk aandacht dienen te krijgen en opgelost
dienen te worden, zijn:
formuleer een visie ten aanzien van de gemeentelijke archiefdienst
formuleer beleid dat zorg draagt voor een totale archiveringsstrategie die tevens de backoffice
applicaties behelst
inventariseer welke (niet documentaire) records niet gearchiveerd worden, terwijl ze wel onder
de werking van de Archiefwet 1995 vallen
investeer in het informatiebeheer bij verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke
regelingen, en probeer dit zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met netwerkpartners te doen
formuleer een organisatiebreed actieplan ten aanzien van digitale archiefbescheiden in
samenspraak met de Functionaris Gegevensbescherming
de (digitale) achterstanden dienen met prioriteit te worden opgepakt
maak beleid m.b.t. positionering E-depot
creëer duidelijkheid omtrent de rol van de gemeente t.o.v. het CHC
stel een realistisch actieplan op om in 2 jaar de achterstanden in overbrenging op te lossen
stel een Strategisch Informatie Overleg (SIO) in
stel een Hotspotmonitor in

Gevolg/vervolg
De in de diverse verslagen genoemde punten zijn het afgelopen jaar regelmatig intern onderwerp van
gesprek geweest. Op basis daarvan zijn reeds diverse acties in gang gezet.
Van de genoemde aandachtspunten is er een aantal waarop geen directe actie te ondernemen valt,
aangezien er factoren zijn waar we geen tot weinig invloed op hebben.
Voor deze punten is afstemming gezocht met de archivaris.
De IBT-rapportage 2019 geeft een totaalopsomming van punten betreffende het archiefbeheer.
De rapportage geeft tevens een goed beeld van wat er in het afgelopen jaar allemaal in gang is gezet
EN verbeterd ten opzichte van 2018. Daarnaast is duidelijk inzichtelijk gemaakt waar we het komend
jaar op moeten inzetten.
Conclusie
Als gemeente dienen we het informatie- en archiefbeheer conform alle eisen in te vullen.
De gemeente is hier al jaren op een gestructureerde wijze mee bezig. We verfijnen dan ook steeds
verder in het wegwerken van aandachtspunten. Voor 2018 heeft de provincie de gemeente wederom
op dit gebied gewaardeerd met “groen”. In 2020 gaan we aan de slag om de punten uit de IBTrapportage 2019 zo snel mogelijk op te lossen c.q. weg te werken.
Planning/Uitvoering
2020
Bijlagen
1.
IBT-verslag 2019 (0171194785)
2.
jaarverslag 2019 van de archivaris (0171194784)
3.
KPI-verslag 2019 (0171194782)
4.
Brief provincie Flevoland inzake beoordeling IBT-traject 2018 (0171195126)

