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Inleiding

Conform artikel32 van de Archiefivet 1995 houdt de gemeentearchiva¡isl toezicht op de niet-

overgebrachte archiefbescheiden van de gemeente. Op 24januari 2017 heeft daarom een

archiefinspectie plaatsgevonden bij uw gemeente. Ook nu waren de KPI's2 het uitgangspunt

van de inspectie

Voorafgaand aan de inspectie heeft de gemeente Beemster de KPl-vragenlijst ingevuld. De

vragen uit deze KPl-vragenlijst zijn onderverdeeld in een tiental onderwerpen. Door de

vragen van de lijst te beantwoorden, wordt gemeten of de gemeente Beemster aan de

wettelijke vereisten van de A¡chiefivet 1995 voldoet en of de gemeent€ 'compliant' is. Door

gebruik van de KPI's is het moge$k de resultarcn te vergelijken, niet alleen met andere

organisaties, maar ook in de eigen organisatie door de jaren hee,n.

De nummering van de tien ondenverpen uit de KPl-vragenlijst, komt overeen met de tien

hoofdstuknummers uit dit inqpectieverslag. Een opsomming van de belangrijkste conclusies

en aanbevelingen leest u in de managementsamenvatting. Tevens is in de

managønentsamenvatting een zogenoønd stoplichænmodel opgenomen.Zn kunt u in óén

opslag zien asn welke punt€n de gemeente Beemster voldoet en aan welke punûen nog

gewerkt dient te worden.

Sinds 2014 voert de gemeenûe Purmerend het archiefbeheer uit voor de gemeenûe Beemster.

Er zijn daarom veel overeenkomsten op dit gebied bij deze gemeenten. De archieñnspectie

van de gemeenûe Beernster is daarom gelijktijdig uitgevoerd met de archiefinspectie van de

gemeente Purmerend.

Op dit moment werkt de geme€nte Purmeren{ nameru¡ de gemeenûe Beernster, met het DMS

eDocs. Daarna¡st wordt een nieuw zaaksysteem uitgerold in de organisatie. Omdat het echter

nog maar om enkele werþrocessen gaa! is dit zaaksysteem buircn de scope van de inspectie

gehouden. Tijdens de inspoctie is gesproken met mevrouw Von Ende en mevrouw Folkers.

Zij worden hart€lijk bedankt voorhun tijd en inzet.

Lianne de Beurs

Archiefi nspecteur trVaterlands Archief
Purmeren4 2017

I De gemeentearchivaris voor de gemeente Beemster is de direcleur-archivaris van het Waterlands Archief
2 KPI = Kritische Prestatie-lndicatoren
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Managementsamenvatting met "stoplichtenmodel'

Op 24 januari jl. heeft er een inspectie op het archiefbeheer plaatsgevonden bij de gemeente

Beemster. ln het verslag leest u de bevindingen van deze inspectie. In deze

managementsamenvatting leest u de belangrijkste aandachtspunt€n en aanbevelingen.

Daarnaast is in deze samenvatting een zogenoernd stoplichtenmodel opgenomen. Aan de hand

van dit stoplichtenmodel kunt u in één opslag zien aan welke punten de gemeente voldoet

(groen), aan welke punten de gemeente deels voldoet (oranje) en aan welke punten de

gerneente nog niet voldoet (rood).

Belangrilkrte concluslef en eanbevellngen

* Sinds I januari 2014 werken de gemeente Purmerend en de gemeenæ Beemster

ambt€lijk samen. Sinds dit mome,nt voert de gemeente Purrrerend alle

archiefbeheeraken van de gemeente Beemster uit. Gemeenæ Purmerend en gemeent€

Beemster hebben een dienstverlsningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Het archief
wordt echær zeer summier benoemd in dit DVO. Geadviseerd wordt om de DVO

alsnog uit te breiden op het gebied van archiefbeheer. Dit aan de hand van de

aþraken die eerder in 2013 æ2014 tussen de gemeente,n eir het Waterlands Archief
werde,n gemaakt.

.:. Blj de gemeenûe Beemster is het papieren archief nog leidend. Er is echter voor
gekozen om de documenten die digitaal zijn aangernaakt, niette printen en in de

papieren dossiers te voegen. Het papiereir archief is daarom niet compleel Hoewel het

nu tijd bespaart om geen papieren dossiers te vorme,n, zal dit in de toekomst zeer veel

extra werk met zich meebrengen. Er dient immen een compleet a¡chief in goede,

geordende en toegankelijke staat naar de archieftewaarplaats overgebracht þ worden.

Treed hierover in overleg met de archiva¡is.

{. Het is niet duidelijk of de papie,rendossiers uit de periode 2ülA0ß compleet zijn. In

deze periode werd ook hybride gearchiveerd. Digitale bescheiden werden

geregis@rd in Decos. Dit DMS wordt echterniet meerondersteund en de bestande,n

zijn niet meer te openen en te bekijken. Aanbevolen wordt om Decos weer

toegankelijk te maken, zodat de digiale archiefbescheiden weer raadpleegbaar zijn en

de papierendossiers compleet gemaakt la¡nnen worde,n. Pas wanneer met zekerheid

gezegd kan worden dat de archiefbescheiden in Decos alleen bestaat uit 'dubbelen', is

het mogelijk Decos uit de lucht te halen.

* Gemeente Beemster beschikt nog niet over eeÍr digiale bewaarstrategie. Een digiale
bewaarsuategie is nodig om te kunnen waarborgen dat straks ook alle digitale

a¡chiefbescheiden langdurig in goede geordende en toegankelijke staat bewaard

kunnen worden.
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Stoplichtenmodel

Voldoet niet
Voldoet deel¡

Voldoet

Nlet v¡n toeprssing

I oclit'lrl irtg

Bij uitbesteding van a¡chiefbeheertake,l¡ wordt niet altijd een

dienstverleningsovereenkomst afgeslote,n. Wanneer dit wel wordt
gedaan, worden niet al$d aßpraken omE€Nrt het archiefbeheer/de
archieftescheiden eemaakt

KPI1.7

Bevoegdheden van de burgemeester en wethouders van de geme€nt€

Beemster zijn in het mandaa¡ e,n machtigingsbesluit van
17 december 2013 overgegaan naar de gemeentesecretaris van de

semeente Purmereird

KPI l.ó

Er wordt een register van gemeenschappelijke regelingKPI I.5
dit ontbreke,n e,nkele

De die,nstverleningsovereenkomst op gebied van archiefbeheer te¡r

behoeve van de samenwerking Purmere¡rd - Beemster dient alsnog
uitsebreid te worden

KPI1.4

Gsme€Nrt€ Beemster beschikt over een geactualiseerd en vastgesteld
Besluit Infomratiebeheer

KPT 1.3

KPI 1.1+1.2 Cemeente Beemst€,r over een geactualiseerde en vastgestelde

I ol.rlc rt'gt'lglr ittg

van toczicht en beheerI(Pl2,3+2,4 Erworden

Gemeente Beemsûer
archivaris benoemd

ee,n gekrvalificeerdeKPt2.2

nog gecn vastgesbld kwaliteitssysteem zoalsKPI2.T Gemeente Beemster
artikel 16 van de

I nf(,t ilr' l.rr lrlilt,ilrzrlr ! r,il lr)(',/i( lrl

KPI 33 Tnwel oo oaoier als disitåal worden eeen complete dossiers gevormd

Gemeente Beemster maakt gebruik van metagegevens op basis van
NEN-ISO 23081, maar heeft nog geen vastgesteld metad¡tascheNna

KPI3.2

Gemesrite Beemsúer heeft gee,n overzicht van alle
archieftescheiden in de

KPI3.T

KPI 3.4+3.5 Gemeent€ Beemster maakt gebruik van duurzame materialen en
gegevensdragers

Digitale archiefbescheiden in Decos uit de periode 201l-2013 kunnen
niet geraadpleegd worden. Het is daamaast niet duidelijk of de
papieren dossiers uit deze periode wel compleet zijn

( )r'rlt'rrin,1. lrr¡llrt'rrlicilt'it. ('r)nÍ('\1. fot',¡:rrrl.t'li¡l.lrt'irl t'n rluut ¡:trtrllltt'itl
:t lt'lt it'lllt'rt' llt'i tl r'r¡
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KPI3.6 De duurzaamheid van papieren archieven is goed gewaarborgd

De duurzaamheid van digitale a¡chieven is nog niet goed gewaarborgd,

een disitale bewaarstrateeie ontbreelt nog

niet voldoende overKPI4.,í Er is

Er worden æchnische metadaa vastgelegd deze zijn echter
in een metadataschema

KPI43

lncourante bestanden die niet opgeslagen kunnen worden in het DMS,
worden opgeslagen op de L-schijf. Dit is gee,n wenselijke situatie voor
de lanee termiin.

m 4.2 Incourante bestanden worden opgeslagen in het DMS
KPI 4.1 Gemeente Beemster is bekend meL en maalf eebruik van RODIN

KPI4.5+4.6 Er is envan

| )i::il :rlt' :r l'clr iclllcrcl¡citlell

KPI 5.2 Gemeente Beemster maakt een verklaring vernietiging op

KPI 53 Er vindt nos seen vervanging van archiefbescheiden pla¡ts

KPI5.1 Gemeente Beemstçr maalt sebruik van de gerneentelijke selectielijst

KPI 5.{ Er heeft gesn ven¡reemding van archieftescheiden pla¡tsgevonde,lr

\ t'r'rtit'ligirtg ('rì \ ('r'\ t't't'ttttlitt,¡ r:ttl :tt't'llit'llrt'scltt'itlutl

KPI6.1 De a¡chiefbloklcc,n

Er is een van
naa¡ A¡chief

Er is geen sprake van uigæl van ovcrbrenging vanwege
bedrijßvoering

KPI63

()rt,r'lrrr'n1¡inl\:utlrrclricll¡t,scllt'itlcrtn:t:tt'rlt'{rl}r'tìll:tt'(':ttt'ltir'lllt'rr;t:tt'¡tl:t:tlr

De
de

KPI73 be\¡inden zich in de
Purmsend

van

Beemster heeft in lSW-vervang hetKPt7.t+72
als

\t cltit'llrlrr rt:tt'¡lllr:tlrt'tt. rtt t'ltit'lrttirrìl('tr ('rr t'-rlt'¡rol

bevinden zich bij de ge,mee'nûe Purmerend. Het is
onduidelijk of het calsmiteiænplan aandacht besæedt aan

archiefbescheiden in de a¡chieft¡imæ

KPI9.1{9.2 De
l(:r rn¡rlrr. e:rl:¡ nlif eilcrr t'rr r eiIiglrcirl
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l. Lokale regelgeving

Hoofdwaag: voldoen de gemeentelíjlce regelingen aan de wetteliilee eisen?

KPI 1.1-1.2 Archiefverordening
Op27 maart20l? is een geactualiseerde a¡chiefoerordening vastgesteld. Deze is gezonden

aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

KPI 13 Beûlutt Inform¡tiebeheer
Daarnaast is het Besluit Informatiebeheer geactualiseerd. Deze is vastçsteld op 3 april 2012.

KPI f.4 WtJdging overheld¡taken
Sinds I januari 2Ol5 zijngemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en

zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken is overgenomen van de

Rijksoverheid. Deze taken zijn vastgelegd in drie wett€n, te weten de Jeugdwet de

Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (tümo). In het kader van deze

wetten vormt de gerneente eigen cliêhændossiers.

De inhoudelijke zorg voor cliënten wordt door de geme€nts ui6esteed aan verschillende

zorgaanbieders. Met deze zorgaanbieders worden zorgcontracten afgesloten.Dezn

zorgaanbieders leveren zorg asn cliënten. Vanzelfsprekend worde,n hiervan ook

archiefbescheiden gecreëerd door deze zorgaanbieders. De inteine cliënûendossiers van de

zorgaanbieders vallen onder de Archiefi*'et 1995 en de gemeente is en blijft verantwoordelijk

voor deze a¡chiefbescheiden. In de zorgcontracten die de geme€nts afsluit met de

zorgaanbieders zr¡llen dus maatregelen ge,nomen worden over het beheer van deze

archieftescheiden. Dit wordt op dit moment niet gedaan door de gcmeente Beemster.

KPI 1.5 Gemeenrchrppel{ke Regelingen
Door de geme€nte Beemster wordt een register van gemeenschappelijke regelingen die zijn
aangegaan bijgehouden. In het register dienen een aantal aspecûen vermeld te worde,n, te

weten:

o de deelnemers;
o de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het

samenwerkingsverband worden beheerst;
o de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, ¡veede lid

tweede volzin,lcrachæns de regeling zijn overgedragen;
r het adres en de plaats van vestiging;
o of een ope,nbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Tijdens de inspectie van 2013 werd geconstateerd dat punt twee en drie ontbraken in het

regisær van de geme€nte Beemster. Uit de verkregen infomratie voor de inspectie van dit jaar,

blijkt dat deze punten nog sæeds ontbreken.
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lngevolge artikel 40 van de Archiefrvet 1995 dient het college bij instelling van een

gemeenschappelijke regeling voorzieningen te treffen omtrent de archiefbescheiden. Het moet

duidelijk zijn welke organisatie verantwoordelijk is voor de archivering. Volgens de

ontvangen informatie is de gemeente Beemster voor geen van de aangegane

gerneenschappelijke regelingen zorgdrager ofbeheerder van het archiefvan de

gemeenschappelijke regeling.

De gemeente Beemster is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling van de

Omgevingsdienst Umond (hier genoernd: omgevingsdienst). Naast de wetælijke taken op

gebied van milieu die de omgevingsdienst uitvoert voor de geme€Nrte Beernster, wil de

omgevingsdienst vanaf april2017 ook het archiefbeheer omtrent deze taken voor de gemeente

op zich nemen. Hiervoor is een mandaatbesluit en archiefbeheeroveree,nkomst door de

omgevingsdienst opgesteld. Na overleg door de gerneente Beemster met de archiefinspectie

van het Waterlands Archief en de omgevingsdienst, worde¡r deze stukken nu getek€nd door de

gemeente. Enkel punt van aand¿cht is de exit strategie welke nog opgesteld dient te worden.

Hiervoor gaat de archiefinspecteur van het Waærlands Archief in overleg met de

archiefinspecteur van bet Noord-Hollands Archief. Daarna zal er overleg gepleegd worden

met de gøneente Beemster en andere gemeenten in de regio, welke ook deze shrkken hebben

getekend.

KPI 1.6 Mendeatregellng archlefzolg
Tijdens de inspectie van 2013 bleek dat in de mandaategeling geen aandacht werd besteed

aan het a¡chiefbeheer. Te denken valt aan, vervanging, venneemding overbrenging

vernietiging en tijdelijke overd¡acht aan derde,n van archiefbescheiden. Inmiddels is in het

mandaat- en machtigingsbesluit samenwerking Beemster - h¡rmereird van l7 december 2013

besloten dat alle bevoegdhoden van de burgemeester eir wethoudem van de gemeente

Bee,mster overgegaan zijn naar de gemeentesecretar¡s van de geme€trte Purmerend.

KPI 1.7 Ultbe¡toden ¡rchlefbeheert¡ken
tndien archiefbeheertaken worden uitbesteed aåD een exteme partij, diene,n hiervoor

dienstverleiringsovereenkomste,n (DVO) te worden vastgesæld. De ge,lneenûe Purmerend

besteedt verschillende archiefteheertaken uit. kng niet altijd is duidelijk of er æn DVO is

opgesteld. Wanneer er wel een DVO is opgesæld, is er niet altijd rekcning gehoude'n met de

wettelijke gemeenteldke eindverantwoordelijkheid op het gebied van a¡chiefbeheer. Hieóij
moet gedacht worden aan vernietiging of overdracht van de archiefbescheiden.

Røadsvergaderinsen

Voor de videotulen van de raadsvergaderingen wordt gebruik gernaakt van

GemeenteOplossingen. Het is niet duidelijk of hiennee een DVO is afgesloten. Geadviseerd

wordt dit uit te zoeke,n.

Samenwerkino Purmerend - Beemster

Sinds I januari 2014 werken de gemeenten Purmerend en Beemster ambtelijk samen. Sinds

dit moment voert de gemeente Purmerend alle archiefbeheertaken van de gemeente Beernster
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uit. Gemeente Purmerend en gemeente Beemster hebben een dienstverløringsovereenkomst

(DVO) afgesloten. Het archief wordt echter zeer summierbenoemd in dit DVO.

In 2013 en 2014 zijn tussen de gemeente Furmeren{ gemeente Beernster en het V/aterlands

Archief afspraken gemaakt over welke punten opgenomen dienden te worden i¡ de DVO. Het

ging onder andere om het onderscheid maken tussen het archiefvan Purmerend en van

Beemster, zowel digitaal als op papier, de aanwijzing van de archiefruimte van Purmerend

voor het archief van de gemeente Beemster en de mandaæring van de gemeentesecrctaris van

Pumerend voor het þkenen van str¡kken (zoals de vernietigingslijsten) van Beemster.

Geadviseerd wordt de DVO op het gebied van het archiefbeheer alsnog uit æ breiden.

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht

Hoofdwaag: werlA de gemeente structureel aon de lcwaliteitsverbeteringvan haar
inþrrnotiehuishoud@?

KPI 2.1 Kwellteltrsyrteem ¡rchlefbeheer.
Artikel 16 van de Archiefregeling stelt dat de zorgdrager ervq)r moet zorgen dat het beheer

van zijn archiefbescheiden voldoet aan de toetsbare eisen van ee,n door hem toe te passen

kwaliæitssysteem. Het gaat hierbij niet zozeer om een 'systeem', maår om het organiseren

van een pennanente cyclus van het stellen van lnualiteitseisen en døe vervolgens ûe

implementcren, toetsen, evaluercn en verbetercn.

De gerneente Beeinsûer heeft nog geen vastgesteld lnrraliæitssysteem. rilel wordt aandacht

bested aan ln¡¡aliteiEmanage,ment, bijvoorbeeld door middel van vastleggen van

werkaßp'raken en conEoles op registraties. Er vindt collegiale toetsing plaats, maar dit
gebeurt niet periodiek Geadviseerd wordt om aan de hand van de Inndreiking
lcwøliteitssysteem inþrmatiebeheervoor de decentale overhdenJ een kwaliæitssysteem op te

zettsnzodat de gemeenûe de laraliteit van het informatiebeheer kan blijven garanderen.

KPI 22, Gekw¡llflceerde gemeenteerchlv¡rls
Het bestur¡r van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (tSW) heeft voor het

Waterlands Archief een gekwalificeerde gerneentearchivaris (archivistiek A) benoem{ zoals

is vastgelegd in de 'Regeling Streekarchief Waterland' uit 1978.

KPl23-2.4 Toedcht op erchíefbeheer en beheer overgebrachte ¡rchleven
Conform de Archiefoerordening Beemster 2012, artikel 9 tot en met 14 voert de

archiefinspecteur namens de archivaris van het Waterlands Archief een maal per twee jaar een

inspectie bij uw gemeente. Hiervan wordt eø verslag opgesteld. Door omstandigheden heeft

er geen inspectie kunnen plaatsvinden in 2015. De inspectie die gepland sûond voor 2016 is

9

3 Te vinden via: httos ://vne.nVfì leVvns/20 I 60 I I 3-handrei kin e-kido.Ddf



verschoven naar begin 2017. Na deze inspectie zal de cyclus van inspecties weer om hetjaar
plaatsvinden.

Naast het inspectievenlag wordt er door de directeur-archivaris van het Waterlands Archief
eenjaarverslag opgesteld over het beheer van de na¿r de archiefbewaarplaats overgebrachte

archieven.

3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en
duurzaamheid a¡chiefbescheiden

Hoofdvraøg: geschiedt de ordeningplanmøtíg, waarborgen het systeem en de materialen de

authenticiteit, conîext en toeganlælijlùeid en de duutzøamheid van archieJbescheíden?

KPI3.f Geordend overdcht v¡n te bew¡ren erchlefbescheiden
Het archiefblok l99l-2010 is overgebracht naar het \ilaterlands Archief. De papieren

archiefbescheiden vanaf 201 I bevinden zich bij de gemeente Purmeren{ daa¡ de gemeente

Pumrerend de archiefiverkzaamheden uiwoert voor de gemeente Bee'msær. Tot en met 2013

ma¡kte de gøneenæ Beemster gebruik van het DMS Decos. Vanaf de samenwerking met

Purmereird sinds I januari 2014, worden de digitale archieftescheiden van de gemecnte

Beemsterbeheert in het DMS eDocs.

Ambtenaren maken echter ook gebruik van aftlelingsapplicaties en daåmaast zijner
netr*,erkschijven e,!r persoonlijke mail waar zich archiefivaardige bestanden kunnen bevinden.

De aftleling DIV heeft hier geen zicht op. Dit betskent dat daarom n¡et altijd met zekerheid

ge'zrlgdkan worden of een zaak compleet is. Voor de compleetheid van zakeî is de ambtenaar

zelf verantwoordelijk lVanneer 6p¡ zaak afgehandeld wordt door de ambtenaar, wordt deze

gecontoleerd door DIV.

Naast docume,nten in eDocs, wordcn er ook archiefbesta¡de¡r op harde schijven, USB-sticks

en CD's aangeleverd. Er is nog geen beleid vastgesteld op welke manier dit gearchiveerd

moet worden. Dit kan onderdeel zijn van de nog vast te stellen bewaarstrategie (zie KPI 3.6).

KPI3.2 Authendclteit en context
Aan documenten en dossiers in eDocs worden metadata toegekend" De metadata uit de i-
Navigator vonnen de basis voor de inrichting van de meadda. Als uitgangspunt is de NEN-
ISO 23081 genomen.

Hoewel gemeenûe Beemst€r metagegev€ns toekent, beschikt de gemeente nog niet over een

vastgesteld metadataschema. Conform artikel 19 van de Archiefregeling is de zorgdrager

verplicht een metadataschema vast te leggen. Binnen de Waterlandse gøneenæn is

afgesproken een metadataschema te hanteren op basis van het Toepassingsprofiel Metadata
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Lokale Overheden (TMLO)4. Vanwege de uitrvisselbaarheid van gegevens tussen

verschillende systemen, is het aan te bevelen een metadataschema vast te stellen.

Voor het DMS eDocs staat altijd een audithail aan. Hiermee wordt bijvoorbeeld vastgelegd

wie een zaakaanmaakt, bewerkt of aûrandelt.

KPI 3.3 Systeem voor toeganketijkheid
De gemeente Beemster archiveert hybride. Dat wil zeggeîdat er zowel op papier als digiøal
gearchiveerd wordt. De organisatie heeft nog geen vervangingsbesluit kunnen nemen (zie KPI

5.3). Hoewel ingekomen papieren stukken worden gescand en in eDocs worden gearchiveerd,

is het niet duidelijk of deze scans voldoen aan de gestelde eisen voor vervanging. Op dit
moment kunnen daarom geen complete digiøle dossiers gevormd worden die bestemd zijn
voor langdurige opslag. Papieren dossiers zdn daarmee nog steeds leidend voor de

organisatie. Er worden echter ook geen complete papieren dossiers gevormd aangezien ervoor

is gekozen de digital bo¡ry¡ documenten alleen digitaal te archiveren en niet te printen en aan

het analoge dossier toe te voegen.

Resula¿t hiervan is dat er zowel op papier als digitaal geen complete dossiers zijn. Dit is geen

wenselijke situatie. Hoewel het nu tijd bespaart om geen papieren dossiers te vorme,n, zal dit
in de toekomst zeer veel extra werk met zich meebrengen. Er dient immers een compleet

archief in goede, geordende en toegankelijke staat naar de archiefbewaarplaats overgebracht

te worden. Treed hierover in overleg met de archivaris.

Daa¡naast is het niet duidelijk of de papieren dossiers uit de periode 20ll-2013 (die van voor

de samenwerking met de gemeeNrte Pur:nerend) wel compleet zijn. Ook in deze periode werd

namelijk hybride gearchiveerd- De digitale archiefbescheiden werden geregistreerd in het

DMS Decos. Dit DMS wordt echternu nietmeer ondersteund. Documenten die zijn
geregistreerd in Decos kunnen niet meer geopend en bekeken worden.

Ook dit is geen wenselijke situatie voor de toegankelijkheid vanået archief. Tnkontijdens de

inspectie een gewaagde overeenkomst niet overhandigd worden, aangezien deze

waarschänl[ik nog in Decos staat, maar niet meer geopend kan worden. Aanbevolen wordt om

Decos tijdelijk weer te ondersteunen en toegankelijk te make4 zodat de digitale

archiefbescheiden weer raadpleegbaar zijn en de papierendossiers compleet gemaakt kunnen

worden. Pas wanneer met zekerheid gezegd kan worden dat de archiefbescheiden in Decos

alleen bestaat uit 'dubbelen', is het mogelijk Decos uit de lucht te halen.

KPI3.¿l-3.5l)uurz¡me materialen, gegevensdragers en verpakkingsmaterialen bii
opslag
Bij de aanschaf van printers/ûoners e¡r artikelen voor archiefopslag (zoals zþpels, papier en

dossieromslagen) wordt rekening gehouden met de eisen die worden gesteld in de

Archiefregeling.

a Afgesproken tijdens de TMLO bijeenkomst van december 2015
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KPI3.6 Systeem voor duurz¡¡mheld
Voor papieren archiefbescheiden is het creëren van goede condities voor bewa¡ing - zoals

verpakken in zuurwije materialen - in principe voldoende om te zorgen dat bewaarde

bescheiden bij raadpleging na 100 jaar goen noemenswaardige achæruitgang laten zien. Dit is
op orde bij de gøneente Beemster. Naast het bewaren en beheren van de archiefbescheiden in
zuurwije materialen, worden ook alle nietjes en plastic stukken verwijderd.

Voor duurzaamheid van digiale archiefbescheiden zijn andere maatregelen nodig. Voor het

leesbaar en toegankelijk bouden van digitale bescheiden is daarom een bewaarstrategie nodig.

In een bewaarstategie beschrijft men bijvoorbeeld hoe te handelen wanneer de

randvoorwaarde voor digitale bewaring (bijvoorbeeld opslagformaat of drager) wijzigt en wie

daarvoor verantwoordelijk is. Ook kun je in de bewaarstrategie in kaart brengen welke

bestandsformaten binnen de organisatie gebruikt worden.

Binnen de gemeente Beemster wordt nagedacht over het zo duurzaam mogelijk bewaren en

beheren van digitale arcbieftescheiden. Er is echær nog geen digitale bewaarstrategie

vastgesteld. Op 9 mei a-s. wordt een regiobijee,nkomst bij het Waterlands Archief
ggorganiseerd welke geheel in het teken zal stasn van de digitale bewaarshategie.

4. Digiale archiefbescheiden

Hoofdwaag: werld de gemeente haakc dígitale archíeþescheíden systematisch aan digitaal
lnþrmattebeheer en voldoet ze aan de specifiekc wettelijlce vaorcchrifien?

KPI 4.1 Opbouw dldt¡d lnform¡debcheer
Het gebnrik van het Refere¡rtiekader Opbouw Digitasl Inform¡tiebcheer (RODIN) is gee,n

wettelijke verplichting. Het biedt echær wel ec,n aanknopingsput voor hct inrichten van de

digiale beheenomgeving. De gemeente Beemsær is bekend met RODIN eir maakt hier ook
gebruik van.

K}l42 Funcüonele el¡en
Bij archiveren van digitale bestanden dient ook rekening gehouden te worden met het

'gedrag' van docume,nten. Het gaat hi€rbij om best¿nden waarbij bepaalde fi¡nctionaliæiten

niet automatisch bewaard blijven als deze wo¡den geconvertee¡d of ge'migreerd. Hieóij kan

gedacht worden aan 3D-bestanden en rckenformules in Excelbestanden-

De gemeente Beemsær denkt na over het opslaan van incourante bestanden. Zo is

afgesproken dat Excelbestanden niet allee¡r 'plat' opgeslagen worden in PDF forrraat maar

ook als Excelbestand worden opgeslagen in eDocs. Zo blijven de ñ¡nctionaliæiten van het

document behouden. eDocs kan echter niet alle incourante formaten opslaan. Indien eDocs

het bestand niet kan opslaan, wordt het bewaard op de L-schijf. Dit is geen wenselijke situatie

voor de lange termijn en dient meegenomen te worden in de nog vast te stellen

bewaarshategie.
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KPI 43 A¡nvullende metegegevens
In eDocs wordt automatisch aanwlle,nde technische metadat4 zoals opslagformaat,

toegevoegd aan een registratie.

KPI4.4 Opslagformrten
Binnen de gemeente Beemster worden organisatiebreed geen opslagformaten voorscb¡even.

ln eDocs worden documenten in PDFA-Ia opgeslagen (en eve,nfireel ook in origineel

incourant opslagformaaf zie KPI4.2). Het onderwerp opslagformaten kan ook onderdeel zijn
van de nog vast te stellen bewaanhategie.

KPI4.5-4.6 Voordenlngen comprerrle, enclyptie, conyen¡ie en migrade
Op dit moment wordt geen gebruik gemaakt van encr¡ptie en compressie. Er is ook nog geen

sprake van sonveßie en migratie. In de toekomst wordt dit wellicht wel toegepast en dan is

het belangrijk hierover van te vor€n na te denken.

Bij de gemeente Beemster worden digital born documenten niet geprint, maar alleen

opgeslagen in eDocs. Er staan dus originele archiefbescheiden in eDocs. Inmiddels is binnen

de gemeente een start gemaakt met de uitol van ee,n nieuw zaaksysteem. Dit zaaksysteem zal

eDocs op termijn vervangen. Plan op tijd wat er met de originele archiefbescheiden in eDocs

gebeurf zúatdeze gegevens niet verloren gaan.

5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden

Hoofdvraag: weegt de gemeente zorywldig atwonneer het bæit van bescheiden níet meer

van belang is wor bedrijßwering, democratische controle en cultuurhßlorie?

KPI 5.1 Archlefsclecdelfrt en stukkenl{st
Voor archießh¡kken die zijn opge,maakt of ontvangeir tot en met 2016 gebmikt de gerneeirte

Beemster de Selectielijst voor archieþescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke

organen 1996 (2012). Er wordt geen afronderlijke stukkenlijst gebruikt. Voor archiefstukken

die zijn opgemaalct of ontvangen vanaf I januari 2017 maakt de gemeente Be€rnst€r gebruik

van de Selectielijst gemeenten en íntergemeentelijke organen 20l7.Bij deze selectielijst lran

gebruik worden gemaakt van esn door de gemeente zelf op te stellen hotspotnonitot'.
Geadviseerd wordt om wel een hotspotmonitor op te zetten, aan de hand van een nog te

verschijnen handreiking hierover van Archief2020.

KPI5.2 Verniefigrng en verkhring
De archieftorgdrager is verplicht de archiefbescheiden \rraarvan de bewaartermijn is

verstreken te vemietigen, uiuonderingen daargelaæn. De vernietigingslijsten dienen ter
goedkeuring naar de directeur-archivaris van het Waterlands A¡chief te worden gezonden.

s Een hotspot is een gebcurtenis ofkwestie die leidt tol een opvallende ofintensieve interactie tussen overheid en

burgers of tusscn burgers onderling
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De gemeente Beemster heeft geen achtersanden in de vemietiging en maalt een verklaring

van vernietigrng op. Bij het vernietigen van de archiefbescheiden worden ook de digiale
archiefbescheiden uit eDocs vernietigd. De archiefbescheiden die zich nog in Decos bevinden

kunnen (nog) niet vernietigd worden omdat de medewerkers niet meer bij deze stukken

kunnen (zie KPI3)

KPI5.3 Veruenging, besluiten en verkhringen
De gemeente Beernster is bezig met de voorbereidingen voor vsrvanging. Er is een conc€pt

Handboek Vervanging opgesteld, welke door de archiefinspecteur is gelezen en van feedback

is voorzien. Op dit mom€nt wordt door VHIC een audit op de digitale beheeromgeving

uitgevoerd.

KPI5.4 Vervreemdlng bedulten en verkl¡dngen
De gemeente Beernster heeft de afgelopen jaren geen archiefbescheiden vervr€emd of
vervree,md archief onWangen.

6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare
archiefbewaarplaats

Hoofdwaag: brengt de gemeente het principe van de Archiefwet "te bewaren

archietbescheiden na 20 jaar overbrengan, teraij mø redenen omHeed", corræt in de

prahìjk?

KPI6.1 Overbrenging ne 20Jur
De gemeente Bee,mster heeft al haar archiefbescheiden tot eir met 2010 overgebracht naar het

lV¡terlands Archief. Het archiefblok vanaf 201I bevindt zich bij de gc'mceiræ.

KPI 6.2 Vcrklrring v¡n overùrendng
Bij overbrenqing wordt een verklaring van overbrenging opgemaakt.

KPI 63 Nlet overùrenglng vrnwege bodr{frvoedng
Hierrran is tot nu toe geen sprake geweest.

7. Archiefbewaarplaatsen, archiefrr¡imten en e-depots

Hoofdwaag: zijn defysíekc en dígítale bev,aaromstandigheden op orde?

KPI 7 .l+7 .2 Archlefbewerrphrts
Door de bij de ISV/ (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland) aangesloten

gemeenten in de regio Waterland (Beemster, Edam-Volendsm,Iåndsmeer, Purme,l€nd,

Waterland en Worme¡land), is het Waterlands A¡chief aangwtsænals archiefbewaarplaats.
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De archiefbescheiden die voor permanente bewaring in aanmerking komen en ouder zijn dan

20 jaar worden door de gemeente Beemster overgebracht naar het Waterlands Archief.

KPI73 Archiefruimten
De papieren archiefbescheiden van de gemeente Beemster bevinden zich in de archiefrr¡imte

van de gemeente Purmerend. Op de stellingen en dozen wordt duidelijk gemaakt welke

archiefbescheiden van welke gemeente zijn. De ruimte is voorzien van een klimaatapparaat.

Hiemree wordt gemeten wat de temperatuur en luchwochtigheid is in de ruimte. Het apparaat

wordt uitgelezen door de serrricedesk be,neden in het gebouw. Wanneer er afivijkende

waarden zijn" wordt dit gemeld bij DIV.

ln de archieft¡imæ in het gemeenæhuis van Be€Nnst€r bevinden zich nu nog vernietigbare

archiefuescheiden en een deel van de archieven van burgerzaken. Dit is in totaal circa 300

strekkende meter. Uiterlijk I juli 2017 wordt dit overgebracht naa¡ de gemeente Purmer€nd.

KPI7.4 E depot
Op dit moment is er nog geen werkende ede'potvoorziening bij het Waterlands Archief, Wel

wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van een d¡gitaal depot. Daarnaast

zijn de afgeþen jaren bijeenkomsten met de gemeenten georganiseerd omtent het edepot
en is er een pilot geweest met de gemesnt€ Wate¡land. Momenteel wordt de mogelijkheid

bekeken om binnen redelijke ûermijn aan t€ sluiten bd het edepot van het Noord-Hollands

A¡chief æ Haarlem. De gemeenten in de regio \ilaterland zijn hierover geihformeerd tijdens

de bijeenkomst op 2l november 2016.

8. Ter beschikking stelling van naar de archiefbewaafplaats
overgebrachte archiefbescheiden

Dit hoofd¡tuk l¡ verv¡llen.

9. Rampen, calamiteiten en veiligheid

Hoofdwaag: Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bætaren)

archietbescheiden bij bij zondere omstandigheden?

KPI9.U9.2 Onderdeel gemeenteliik nmpenplrn en phn veillgheid, crlemiteiten en
ontrulming
De archiefbe,scheiden van de gemeonte Beemster bwinden zich bij de gemeente Purmerend.

De gemeente Purmerend be,schikt over een calamiæiænplan. Onduidelijk is of in dit plan ook

aandacht wordt besteed aan de a¡chieftescheiden in de a¡chiefrtrimte. Op dit momelrt wordt

het gemeentehuis verbouwd. Er zal daarom ook een aange,past calamiæitenplan vastgesteld

worden. Geadviseerd wordt om dit moment aan te grjpen om in het calamiteitenplan

aandacht te besteden aan de archiefrr¡imte.
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10. Middelen en mensen

Hoofdvraag: Kan de gemeente beredeneerd aangeven, gelel op haør wetteliil<c takcn voor de

archiefzorg en het archietbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hieruoor ter beschillcing

stelt alsmede hun lwaliteitsníveøu?

KPI 10.1-10.3 Middelen en mensen
Sinds I januari 2014 voert de gemeente Punnerend alle archiefbeheeraken uit voor de

gemeente Beemster. Op dit moment is er 12,5 fte informatiebeheerspecialisten voor het

uiwoeren van de archiefbeheertaken van zowel de gemeente Purmerend als de gøneente

Beemster.

Er zijn geen kengetallen beschikbaar om te zien of het aanal informatiebehecrspecialisten

voldocnde is. Belangrijk is om na te gaan of alle wettelijke archieftaken uitgevoerd hmnen

worden binnen de beschikbaar gestelde middelen en mensen. Tijdens het inspectiegesprek

werd aangegeven dat er voldoende mensen en middelen wa¡ren om alle wettelijke archieftaken

uit te voeren.

Archiefinspecteur kan zich hier deels in vinden. Er is ee¡r kleine achærstand in de

werkvoorraadó, maar dezæ krimpt. Daarnaast bcweegt de gøneente Beemsær goed mee in alle

nieuwe ontwikkelingeir die spelen op archiefgebied. Echûer, worden er op dit moment gcen

volledige papieren dossiers gevormd, naar eige,n zeggen om tijd te besparen. Op lange termijn

zal deze ker¡ze echær juist meer werk met zich meebrengelr (zie ook KPI 3).

c Op dít moment is er een achferstand ín de wer:latoorraad, Dít betrefi zo'n I0 merer en ertwrdl geschal dal díl
300 arbeidsuren zøl kosten om hel weg ,e werken. De ochterslanden goeíen niet.
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