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Verslag voortgang informatie - en archiefbeheer gemeente Beemster

Geachte leden van de raad,

Vanuit de horizontale verantwoordingsplicht van het college van B en W sturen wij u
bijgaand het voortgangsverslag van het archieftoezicht van de gemeente Beemster.

De gemeente Beemster werkt samen met de gemeente Purmerend gestaag aan verbetering
van de informatiehuishouding maar het gestelde doel om in 2Q20 alle kritische prestatie
indicatoren op groen te krijgen zal dit jaar helaas niet worden gehaald. Afgelopen jaar
hebben wij de prioriteiten verlegd naar aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem en de
zorg voor de borging van informatie vanuit het huidige zaaksysteem en document
management systeem opdat deze niet verloren gaat. Zodoende is voor de uitwerking van de
aanbevelingen uit het verslag van 2019 naar een lager tempo teruggeschakeld.

Als bijlage vind u het verslag over 2019, het voortgangsverslag en een aanvullende
(interne) rapportage.

Desondanks zijn er vorderingen geboekt ten aanzien van de overige kritische prestatie
indicatoren voor de uitvoering van taken in het kader van de Archiefwet. Deze zijn niet
benoemd in het voortgangsverslag maar treft u hierbij in de aanvullende (interne)
rapportage.

De aanbevelingen worden in 2020 verder opgepakt en uitgewerkt en voor een deel
opgeleverd.

a. Vastlegging afspraken over archiefbeheer bij uitbesteding en in (zorg)contracten of
overeenkomsten. ln overleg met Juridische en Veiligheidszaken wordt gezocht naar
de juiste formuleringen en bepalingen voor de teksten, afronding geraamd eind
2Q20;

b. Opheffen hybride archivering; dit onderdeel bestaat uit verschillende projecten,
gestreefd wordt naar afronding einde 2020 I begin 2021. Voor het opheffen van
hybride archivering worden belangrijke stappen gezet met de voorbereiding van
vervang i ngsbesl uiten ;

bijlage(n): 4

behandeld door:

r
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
r Website: www.beemster.net

Telefoonnummer

,;a1,,'-r
;l;/ :. i

\t[..,



geadresseerde ons kenmerk datum

c. lnrichten duurzaam informatiebeheer met vaststellen bewaarstrategie eind 2020;
voor het duurzaam informatiebeheer wordt o.a. een bewaarstrategie en
metadataschema opgesteld ;

d. lnrichten lokale hotspotmonitor;
e. ln april 2020 is een startdocument voor de kwaliteitszorg informatiebeheer

vastgesteld door de directie Bedrijfsvoering en diensten. Het kwaliteitszorgsysteem
i nform atiebe heer wordt in 2020 geim plementeerd.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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