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Geachte leden van de raad,

Vanwege de publieke waarde van informatie wordt de kwaliteit van het informatiebeheer van
de gemeente Beemster in het kader van het lnterbestuurlijk Toezicht jaarlijks beoordeeld
door de Provincie Noord Holland. ln de bijlage vindt u het verslag van de beoordeling.
Het oordeel voor Beemster is net als vorig jaar'redelijk adequaat', maar ten opzichte van
vorig jaar zijn de positieve ontwikkelingen in het oordeel benoemd.
Er zijn nog vier openstaande verbeterpunten die gereed moeten zijn, voordat het oordeel
'goed' kan worden afgegeven.

De vier openstaande verbeterpunten zijn:
1. Het generieke vervangingsbesluit is nog niet genomen. Na dit (bestuurlijke) besluit

kan de gemeente volledig digitaalwerken.
2. Een volledig ovezicht van alle informatie in de organisatie.
3. Een kwaliteitssysteem informatiebeheer voor de hele organisatie.
4. Vaststellen en implementatie van het metadataschema .

Naar verwachting zullen alle verbeterpunten in 2020 gereed zijn.
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In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de 
uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving in uw gemeente over 
201 8-201 9. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als adequaat, 
redelijk adequaat of niet adequaat. Het oordeel voor uw gemeente luidt 
redelijk adequaat. In het onderstaande geven wij een toelichting.

Uw kenmerk

Uw upload 14 augustus 2019

U zond ons in het kader van het interbestuurlijk toezicht het verslag 
van de archivaris met begeleidende brief gedateerd 1 8 juni 2019. Naar 
aanleiding daarvan voerden onze toezichthouder, mevrouw Oldegbers, 
en onze junior expert, mevrouw Tempelaars, op 26 november jl. een 
verificatiegesprek met mevrouw Von Ende, teammanager 
Informatievoorziening, mevrouw Lambeek-Groen en de heer Van der 
Zwan, beiden recordmanager. Ook uw gemeentearchivaris, de heer 
Bisscheroux, was aanwezig.

Onze beoordeling over 201 8-2019 is gebaseerd op dezelfde wettelijke 
criteria als in voorgaande jaren. Uit het verslag en de aanvullende 
informatie verkregen in bovenstaand gesprek blijkt dat zich sinds de 
vorige beoordeling de volgende positieve ontwikkelingen hebben 
voorgedaan:

De voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie met de gemeente 
Purmerend zijn in volle gang. De acties die betrekking hebben 
op het informatiebeheer zijn in kaart gebracht.
De aanbesteding van een nieuw zaaksysteem is in gang gezet. 
Dit is nodig omdat het huidige systeem niet meer onderhouden 
wordt door de leverancier.
Er is een plan uitgewerkt om het hybride archief uit de periode 
2010-201 9 te bewerken tot een goed geordend en toegankelijk 
archief. Dit gebeurt op basis van een risicoafweging.
De problemen met de archiefruimte van Beemster zijn opgelost.
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Deze ontwikkelingen zijn een compliment waard, niettemin zijn er nog 
verbeterpunten:

1) Er is nog geen generiek vervangingsbesluit genomen. Na het 
nemen van dit besluit kan uw gemeente volledig digitaal 
werken. Met dit vervangingsbesluit worden immers papieren 
archiefstukken vervangen door digitale reproducties.

2) Er is nog geen volledig overzicht van alle informatie in de 
organisatie. Dit overzicht moet ook de informatie in decentrale 
vakapplicaties en netwerkschijven bevatten. Op basis van dit 
overzicht kunnen beheermaatregelen toegepast worden op alle 
informatie in de organisatie.

3) Een handboek kwaliteitszorgsysteem is in concept klaar. Zorg 
voor een steeds bredere toepassing van het kwaliteitssysteem 
en optimaliseer deze continu. Uiteindelijk is het 
kwaliteitssysteem bedoeld voor informatiebeheer in de hele 
organisatie.

4) Stel het metadataschema vast en implementeer deze in de 
organisatie.

Wat wordt van uw gemeente gevraagd?
Wij verwachten dat de positieve ontwikkelingen doorzetten en de 
aandachtspunten opgepakt. Wij ontvangen graag uiterlijk 1 5 juli 2020 
opnieuw informatie over de voortgang van een en ander en zullen dan 
de uitvoering van de Archiefwet door uw gemeente opnieuw 
beoordelen.

Toezichtregime voor komende jaren
Wanneer gemeenten als ‘redelijk adequaat’ worden beoordeeld, passen 
wij een regulier toezichtregime toe. Dat houdt in, dat de door u 
ingezonden informatie jaarlijks wordt beoordeeld en besproken in een 
verificatiegesprek. Tenslotte volgt een beoordelingsbrief aan uw 
college.

Horizontale verantwoording
In het kader van horizontale verantwoording en controle geven wij u in 
overweging, 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 L. Oldegbers.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

sectormanager Kabinet/lnterbestuurlijk Toezicht 
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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