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Geachtcollege,
In2004 hebben deprovinciale engemeentelijke archiefinspectie dearchiefzorg endeuitvoeringvan
deArchiefwet 1995inBergen geïnspecteerd endaarover aanu gerapporteerd. Terafronding van een
verbetertraject heeft in2008 een vervolginspectie plaatsgevonden door deherenRenders en Zuurbier
van hetRegionaal Historisch Centrum (RHC) Alkmaar.
Alsvervolgopdeeerdere inspecties hebben mevrouw van der Stappen endeheerRenders,
gemeentelijk archiefinspecteur, namens degemeentearchivaris (directeur RHCAlkmaar) in november
2010een inspectie uitgevoerd van hetbeheervan dearchieven van de gemeente Bergen. De
bevindingen van deze inspectie zijn inbijgaand rapport opgesteld.
Het inspectierapport benoemtwinstpunten ten opzichte van eerdere inspecties enbrengt knelpunten
onder deaandacht. Winst isondermeer geboekt watbetreft deontwikkeling van informatiebeleid, de
intensivering van de samenwerkingtussen ICTen informatievoorziening endebewerking en
overbrenging van de secretariearchieven tot 2000.Hiervoor spreek ikmijn waardering uit.
Tegelijkertijd toont deinspectie aan dat opeenaantalzaken nogverdere actieeninzetnodig is.De
bevindingen ende eruitvoortvloeiende actiepunten vindt uinhetbijgevoegde rapport uitgewerkt
terug.Een managementsamenvatting eneen overzichtvan deaanbevelingen zijn voorin het rapport
opgenomen. Rapportages door dearchivaris uitgebracht inverband methettoezicht behoort uvolgens
uw archiefverordening ookteoverleggen aan deraad.
Graagverneem ikvan u,welke maatregelen uneemt ofreedshebt genomen inzake de inhet rapport
snoemde actiepunten.

directeurvanhetRHC Alkmaar
Bijlage:Rapport archiefinspectie
I.aa.: Adjunctprovinciaal archiefinspecteur vandeProvincialeArchiefinspectie Noord-Holland.
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Rapportvandearchiefinspectie bijdegemeenteBergen,uitgevoerdop4,9en 16november
2010doordearchiefinspectie vanhetRegionaalHistorischCentrumAlkmaar.
Bijlagebijdebriefvandegemeentelijke archiefinspectie aanBenWvanBergen, 18 maart
2011,kenmerk201lkr-b2

Samenstelling
Mevr.drs.H.vanderStappen,namensarchiefinspectie RHCAlkmaar.
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Managementsamenvatting
Indeperiode van 1 oktober tot enmet 16november 2010heeft dedirecteur van het Regionaal
Historisch Centrum (RHC)Alkmaar een integrale inspectie laten uitvoeren bij degemeente Bergen.
De inspectie iseenuitvloeisel vanartikel 32van deArchiefwet 1995,van artikel 5van de
Gemeenschappelijke Regeling RHCAlkmaar envan deArchiefverordening van de gemeente Bergen.
De integrale inspectie isgericht opalle aspecten van hetbeheer van deniet-overgebrachte digitale en
analoge archievenvan de gemeente Bergen. Hettoetsingskader omvat zowel deArchiefwet en regelgeving als dekaders enrandvoorwaarden diedeorganisatie hanteert omtot een transparante,
controleerbare enbeheersbare informatiehuishouding tekomen. Het effect van deze
informatiehuishouding moet zijn datde gemeente Bergen overhaar handelen verantwoording kan
afleggen. Voor de inspectie zijn deaanwezige beleidsdocumenten, procedures en protocollen
doorgenomen en isnagegaan ofdezezijn geïmplementeerd engeborgd.Naast deprocessen gericht op
de documentaire informatievoorziening zijn enkele beleids-enuitvoeringsprocessen onderzocht.
Sinds hetvorige inspectierapport uit 2004 isindebeleidsontwikkeling een flinke stap voorwaarts
gezet.Er isduidelijk veel energie gestoken omhet documentaire informatiebeleid tot 2015uitte
werken zodat het management een basis heeft omverdere besluitente nemen. HetRoadrunnerpakket,
waarin het digitaal enzaakgericht werken alsuitgangspunten zijn geformuleerd, isechter niet
evenwichtig opgebouwd. De doelen enresultaten zijn nietmeetbaar gekoppeld aan een 'roadplanning'
tot2015.Bovendien blijft onduidelijk welke aanpak inde overgangsperiode wordt gevolgd enhoe in
dezehybride situatie aan dekwaliteitseisen als integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en
bruikbaarheid van de informatie invullingwordt gegeven.
Dewettelijk voorgeschreven Archiefverordening enhetdaaruitvoortvloeiende Besluit
Informatiebeheer zijn in2004vastgesteld en sindsdien nietmeer geactualiseerd.
HetRoadrunnerpakket isnietvertaald naar dienstverleningsovereenkomsten met afspraken over het
beheer van endeverantwoordelijkheid voor de indiverse systemen en/ofarchieven opgenomen
informatie. Omdattaken enverantwoordelijkheden niet duidelijk genoegzijn vastgelegd looptde
gemeente hetrisicodateronvoldoende (toe)zicht isopdeuitvoeringvan bedrijfsprocessen ende
informatie diedaarmee samenhangt.
Ookvindt er geen periodieke verslaglegging over de informatiehuishouding aanderaadplaats.
Het informatie- en archiefbeheer isoverwegend centraal georganiseerd. De inkomende post wordt
vanaf eind 2009 gedigitaliseerd. Daarnaast worden depapieren stukken deorganisatie ingestuurd. In
depraktijk ishetpapier nog steeds leidend. Een behoorlijk deelvan degeregistreerde post komt niet
retour en/of isniet geregistreerd inhetdossier. Gebruikers kunnen niet alle documenten betreffende
een zaak insamenhang raadplegen, omdat noch inhetarchief, nochop dewerkplek een compleet
dossier wordtbewaard. HetDocument Management Systeem (DMS) Corsa biedt geen compleet en
betrouwbaar overzicht omdat niet allevoorhet werkproces relevante archiefbescheiden worden
geregistreerd.
De inrichtingvaneendocumentair structuurplan verkeertnog indebeginfase waardoorhet overzicht
van ende samenhangtussen dearchiefbescheiden ontbreken. Aan hetbeheervandigitale bestanden
(inclusief dieaanwebsites hangen) engegevens uitvakapplicaties isweinigaandacht besteed. Doorde
versnipperde opslagvan analoge en digitale informatie bestaat dekans datbeslissingen opbasis van
onvolledige informatie worden genomen endateronvoldoende verantwoording kanworden afgelegd.
Momenteel levert dewerkeenheid 'Informatie' geen managementrapportages om destatus en kwaliteit
van de informatievoorziening te bewaken.
Het onderbrengen vanICTen informatievoorziening inéénteam bevordert de integrale aanpak ende
onderlinge afstemming binnen hetverandertraject voor de informatiehuishouding.
Dekwalitatieve bezetting binnen hetteam Informatie isverbeterd sinds devorige inspectie.Hetteam
beschikt echter niet over een senior medewerker die inhoudelijk adviseert, rapporteert en procedures
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opstelt enbewaakt. Omhetbeleid ophetgebied van digitale dienstverlening enzaakgericht werken te
implementeren enhetbeheer teborgen iskomendejaren kennisenervaring nodig.
Tijdens deinspectie isindewerkruimte vanInformatie, opdediverse afdelingen en inhetsemistatisch archiefwerkvoorraad aangetroffen. Voor depostregistratie enhet dynamische archiefbeheer is
ereen onderbezetting vanruim lfte. Daarbij komt eenonderbezetting voor het semi-statisch
archiefbeheer van minimaal 0,2 fte.
Vergeleken methetvorige inspectierapport heeft degemeente eenflinke inhaalslag uitgevoerd omde
archiefbewerkingsachterstand inte lopen. Door debewerking enoverbrenging van de archieven van
Bergen, Egmond en Schoorl uit deperiode 1980-2000 isdegeschiedenis van degemeente Bergen
openbaar entoegankelijk gemaakt. Hetverdient alle waardering dat degemeente deze inspanning
heeft geleverd. In de archiefruimten bevinden zicharchiefbestanden, vooral bouwvergunningen, die
voor overbrenging inaanmerking komen.
Dearchiefruimten zijn niet intensief geïnspecteerd. Wel isgeconstateerd dathetcalamiteitenplan voor
dearchiefruime niet actueel isendatdeerin genoemde maatregelen niet (periodiek) zijn getest.

Overzicht van aanbevelingen
Beleid enkaders
1. Actualiseer deArchiefverordening conform dehuidige wet-enregelgeving enmeld deze bij
gedeputeerde staten.
2. Actualiseer hetBesluit Informatiebeheer enbrengtaken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden inovereenstemming met deorganisatie-inrichting, de delegatie-en
mandaatregeling enhet informatiebeleid. Neem inhetBesluit een audit-en controlefunctie op
omdekwaliteitte bewaken.
3. Verbreed de scopevan internecontrole naar degehele informatiehuishouding, dusook naar
interne applicaties,databases enandere digitale stromen.
4. Geefuitvoering aan deperiodieke verslaglegging aan deRaad, bijvoorbeeld door aante
sluiten bij het systeem van afdelingsplannen, ontwikkeld inhet kadervan deplanning en
controlcyclus.Legdaarbij ookde inspectieverslagen van degemeentearchivaris over.
5. Licht het Roadrunnerpakket door opdoelstellingen entoetsbare resultaten enstelop basis
hiervan een planvan aanpak opmetdeelprojecten en/ofactiviteiten voor deperiode tot2015.
Besteed inhetplan aandacht aan:hetoverzicht enordeningsstructuur, het
metagegevensschema, hetbeoogde kwaliteitssysteem, deactualisering van standaarden ende
aanpak enfasering tijdens dehybride overgangsperiode. Onderzoek demogelijkheden omop
termijn overte gaan opdevervanging vantebewaren archiefbescheiden.
6. Stemdevervangingsprocedure voor vernietigbare archiefbescheiden afmetRHC Alkmaar.
Proceseigenaren
7. Maak afspraken metafdelingen over (tebewaren) digitale informatie ende inrichtingvan een
digitale beheeromgeving. Stem de inrichtingvaneen digitale beheeromgeving afmeteen inte
richten digitaal depotvan hetRHC Alkmaar.
8. Steldienstverleningsovereenkomsten opmet duidelijk vastgelegde afspraken over informatie
en informatiebeheer, zoals overaanlevering,metadatering,toepassing van de selectielijst,
afsluiting en overdracht.
9. Maak afspraken over inhoud enfrequentie vanmanagementsrapportages gericht opde
informatievoorziening.
10. Faciliteer dewerk- en informatieoverdracht bij functie- en taakwisselingen.
OndersteuningvanuitICT
11. Geefvoorrang aanhet opstellen van een architectuuroverzicht.
12. Betrek 'Informatie' altijd en ineenvroegstadium bij deaanschaf en inrichtingvan
(vak)applicaties waarin digitale informatie wordt gevormd en beheerd.
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13. BrengDMS Corsa onder bij debedrijfskritische applicaties.
Uitvoering - werkproces informatiebeheer
14. Heroverweeg opkortetermijn hetverspreiden van analoge informatie indeorganisatie die
ookdigitaal wordt aangeboden.Neem een beslissing over dekeuzevoor digitale of analoge
informatie zodat dehybrideperiode afgebakend is.
15. Breng alle procedures over deanaloge endigitale informatievoorziening binnen de organisatie
onder ineenhandboek. Laat ditvaststellen door hetmanagement enmaak hetvia de interne
communicatiekanalen bekend.
16. Zietoe opeenuniforme uitvoeringvan de internewerkprocessen binnen 'Informatie'.
17. Zietoe optijdige retourneringvan uitgeleende dossiers.
18. Zorgdat digitale bestanden (inclusief e-mail) inhetoverzicht/ DSPworden vastgelegd en
onder controle van 'Informatie' worden gebracht.
19. Steleenplanvan aanpak opvoor debewerking enoverbrenging (in2014)van dehiervoor in
aanmerking komende bouwvergunningen enstelhiervoor voldoende middelen beschikbaar.
Neem inhetplan ookeventuele digitaliseringswensen opmetbetrekkingtot de vergunningen.
20. Breng dehiervoor in aanmerking komende aktenvandeBurgerlijke Stand inoverlegmet het
RHCAlkmaar over.
Uitvoering -personele situatie
21. Beschouw dewerkvoorraad inhet dynamisch en semi-statisch archief alsachterstand, pak
dezeprojectmatig aan en laat het(eventueel extern) bewerken.
22. Breid deformatie uit metcapaciteit voor deovergangsperiode waarin het digitale werken
wordt gerealiseerd.
23. Licht dekwalitatieve bezetting door opcompetenties voor proces-enzaakgericht werken.
24. Neemjaarlijks trainingen/cursussen overdigitalisering endigitaal werken, wet-en
regelgeving, adviseren enrapporteren op inhet opleidingsplan.
Uitvoering- archiefruimte
25. Actualiseer hetcalamiteitenplan. Verduidelijk inditplan dereikwijdte voor informatie op
papieren endigitale dragers.Ontwikkel voor archieven opdigitale dragers een calamiteitenenherstelplan en/ofneem dit opbij demaatregelen voor ICT.
26. Verbeter debewaarcondities van debescheiden van deburgerlijke stand inderuimte achter de
publieksbalie.
27. Laat deklimaatsensor indearchiefruimte zospoedigmogelijk repareren.
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1. Inspectie - toelichting
Indeperiodevan 1 oktobertot enmet 16november 2010heeft dedirecteur vanhet Regionaal
Historisch Centrum (RHC)Alkmaar een integrale inspectie latenuitvoerenbij de gemeente
Bergen.Deinspectie iseenuitvloeisel vanartikel 32vandeArchiefwet 1995,vanartikel 5
vandeGemeenschappelijke RegelingRegionaal Historisch CentrumAlkmaar envande
Archiefverordening van degemeente Bergen.
Deintegrale inspectie isgericht opalleaspectenvanhetbeheervande niet-overgebrachte
digitale enanaloge archievenvande gemeente Bergen. Hettoetsingskader omvat zowel de
Archiefwet en-regelgeving alsdekaders enrandvoorwaarden diedeorganisatiehanteert om
toteentransparante, controleerbare enbeheersbare informatiehuishouding tekomen. Het
effect vandeze informatiehuishouding moetzijn datde gemeente Bergen over haar handelen
verantwoording kan afleggen. Voor deinspectie zijn deaanwezige beleidsdocumenten,
procedures enprotocollen doorgenomen enisnagegaan ofdezezijn geïmplementeerd en
geborgd.Naast deprocessen gericht opdedocumentaire informatievoorziening zijn enkele
beleids-enuitvoeringsprocessen onderzocht
Deanalysemethode isontleend aanhet INK-managementmodel.Daarnaast is gebruik
gemaakt vanhet Referentiekader OpbouwDigitaal Informatiebeheer (RODIN).
Deinspectie isnamenshetRHCAlkmaaruitgevoerd doormevrouwdrs.H.vander Stappen.
Deheer drs.C.P.J.C.Renders,archiefinspecteur, heeft deinspectie namenshetRHC Alkmaar
begeleid.
Deinspectie heeft onderstaande stappen doorlopen:
• Aankondiging enaanstelling contactpersoon.
Deinspectie isperbrief van 1 oktober 2010aangekondigd bij deheer R. Groninger,
gemeentesecretaris/directeur. Degemeente Bergen heeft vervolgens deheer H.Evers,
medewerker Team Systemen enInformatie, alscontactpersoon aangesteld.
• Opvragenendoornemen vanopgevraagde documenten.
Delijst vandocumenten dieisopgevraagd engeraadpleegd tervoorbereiding van de
inspectie isalsbijlage bij ditrapport gevoegd. Tijdens deinspectie zijn enkele
documenten nader toegelicht.
• Inspectie eninterviews.
Deinspectie oplocatie isuitgevoerd op4,9en 16november 2010.Dedynamische en
semi-statische archiefbestanden zijn geïnspecteerd. Debetrokken medewerkers zijn
geïnterviewd opbasisvaneenvooraf ingevulde vragenlijst. Eenoverzicht vande
geïnterviewden isalsbijlage toegevoegd. Dearchiefruimte isniet geïnspecteerd,
omdathettoezicht hieropwordtuitgeoefend door deprovinciale archiefinspectie.
• Rapportage.
Deprocedure voor deoplevering vanhetrapport ismondeling toegelicht tijdens de
inspectie.

Leeswijzer
Ditrapport isopgebouwd vanuitdegedachtevanhet9-vlaksmodelvanRikMaes,hoogleraar
informatiemanagement. Hetmodel laateen indelingnaar strategisch,tactisch en operationeel
niveau zien.Voor eenoptimale bedrijfsvoering dienen allevlakkente zijn ingevuld enmet
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elkaar verbonden. Deinformatiehuishouding vormthetverbindende element tussen de
verschillende domeinen.

Het 9-vlaksmodelvan Maes
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Hetperspectief vandeteamleider van dewerkeenheid 'Informatie' isals startpunt genomen.
Vanuit diepositie isgekeken naar deraakvlakken vandeinformatiehuishouding methet
informatiebeleid, debedrijfsprocessen enICT.Daarnaast is gekekenhoeuitvoering wordt
gegeven aandetaken van 'Informatie'.
Elk (deel)hoofdstuk begint meteenbeschrijvend deelwaarin debevindingen vande inspectie
uiteen worden gezet.Daarnavolgt eenbeoordeling vande situatie enhetbenoemen van
(mogelijke) risico's.Elk stuk sluit afmeteen aantal aanbevelingen.
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2.Gemeentelijke organisatie op hoofdlijnen
Degemeente Bergen, ontstaan uitdevoormalige gemeenten Bergen,Egmonden Schoorl,is
inseptember 2009 gestart meteennieuwe organisatiestructuur.
Deambtelijke organisatie, onder leidingvandedirecteur/gemeentesecretaris, bestaatuit zes
afdelingen.
-Afdeling Directie
-Afdeling Bedrijfsvoering en Control
-Afdeling Beheer enOpenbare Ruimte
-Afdeling Burgers en Bedrijven
-Afdeling Interne Dienstverlening
-Afdeling Ontwikkeling
Deafdeling InterneDienstverlening bestaatuitdeteamsAdministraties, Belastingen,
Facilitair enSystemen enInformatie. Hetafdelingshoofd InterneDienstverlening is onder
meer verantwoordelijk voor deontwikkeling enuitvoering vanhettactisch en operationeel
beleid vandeteams,middelen, planning encontrol en budgetten.
Deverantwoordelijkheid voor deinformatiehuishouding isondergebracht bij hetteam
Systemen enInformatie. Deteamleider legtverantwoording afaanhetafdelingshoofd enis
verantwoordelijk voor debeleidsontwikkeling, deverzorging vandepersonele,
organisatorische enfinanciële werkzaamheden, het initiëren vanprojecten, deinrichting en
uitvoering ophet gebied van informatie enhetrealiseren van deproducten en diensten.
Dewerkeenheid 'Systemen' verzorgthet informatiseringsbeleid, hetbeleid enbeheervan de
automatiseringssystemen endetechnische infrastructuur. Hetapplicatiebeheer is
gedecentraliseerd.
Dewerkeenheid 'Informatie' verzorgthetbeheer vandeniet-overgebrachte digitale en
analoge archieven. Het functioneel applicatiebeheer valt onder deze werkeenheid.
Indebeleidsplannen isaangegeven datdedocumentaire informatievoorziening zorgtvoorhet
beheer vandegemeentelijke archiefbescheiden.
Deafdelingen zijn zelfverantwoordelijk voor devervaardiging vandocumenten in
overeenstemming metwettelijke eisen.Voor alleaandocumenten gerelateerde
werkzaamheden ishethoofd vandeafdeling verantwoordelijk danwelde gemandateerde
medewerkers.
Deproceseigenaren zijn verantwoordelijk voordeprocesbeschrijvingen enhetbenoemen van
documenten voortkomend uitdeprocessen.
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3.Beleid en kaders
De gemeente Bergenneemt deelaande Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar. Dewettelijk voorgeschreven Archiefverordening enhet daaruit
voortvloeiende Besluit Informatiebeheer zijn in2004vastgesteld. Het beveiligingsbeleid
Informatievoorziening 2010isopgenomen indeHandboeken Beveiliging
Informatievoorziening.
Door devoortschrijdende informatisering vervaagt steedsmeerhet onderscheid tussen
archiefbescheiden, documenten en gegevens.Inde analoge situatie iseen officieel document
voorzien van statusinformatie (datum, opsteller, etc). Document enstatusinformatie vormen
samenhet archiefstuk. Indedigitalewerkwijze zijn statusinformatie endocument gescheiden.
Hettraditionele begrippenkader komt daarmee onder drukte staan enmeer beleidsterreinen
dan alleen detraditionele informatievoorziening zijn betrokken bij deorganisatie en beheer
vandeinformatie. Gegevens uit interneapplicaties kunnen archiefwaardig zijn en moeten
daarom voldoen aandeeisenvanintegriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
Hetbeleid voor deinformatiehuishouding isuitgewerkt inhetInformatiseringsplan gemeente
Bergen 2008-2012 (2008) entweedocumenten onder dehoofdtitel Roadrunner, Digitaal?
Allemaal! (september 2010).AanhetInformatiseringsplan iseen uitvoeringsprogramma
gekoppeld waarin budget isgereserveerd voor digitalisering en informatiebeheer.
Het 'Roadrunnerpakket' bevat eenbeleidsstuk, eenplan vanaanpak, devisievanhet
managementteam opdeinformatievoorziening, eenadviesaanhet collegevanBenWen een
concept-substitutiebesluit. Hetdoelvande (verbeterde) informatievoorziening iseen
uitmuntende interne dienstverlening.
InRoadrunner formuleert hetteamhaarvisieophet documentaire informatiebeleid tot 2015.
Hetdigitaalwerken enproces-enzaakgericht werken worden alsuitgangspunten genoemd.
Hetdocument beschrijft deinzet van eendocumentair structuurplan (DSP) ende inrichting
vanhet digitaal informatiesysteem (hetDMS).Eendergelijk DSP of geordend overzicht van
archiefdocumenten iswettelijk voorgeschreven inartikel 18van deArchiefregeling. Tevens is
hiermee eenbegin gemaakt metéénvandeactiepunten uithetrapportvande archiefinspectie
uit 2004.InRoadrunner wordt geanticipeerd opdeontwikkeling vaneen kwaliteitssysteem
zoals geformuleerd inartikel 16vandeArchiefregeling eneenmetagegevensschema zoals
vastgelegd inartikel 19vande Archiefregeling.
Beideplannen gaanuitvaneenintegrale visie opdeinformatievoorziening passend bij de
bestuurlijke filosofie om eenkwaliteitsslag indedienstverlening temaken. De kaderstellende
nota's sluiten aanbij landelijke ontwikkelingen enprogramma's ophetgebied van digitale
dienstverlening. Omvormte gevenaandeuitvoering vanhetinformatiebeleid isereenDMSwerkgroep actief.Dezebestaatuit ledenvandewerkeenheden 'Systemen' en 'Informatie' en
staatonder leiding van een projectleider.

Oordeel/Risico's
Erishard gewerkt om inkortetijd beleid te ontwikkelen zodathetmanagement een basis
heeft ombesluitentenemen. Sindshetvorige inspectierapport isinde beleidsontwikkeling
een stapvoorwaarts gezet. Het Roadrunnerpakket bevat elementen omtotvormgeving en
implementatie vanbeleid tekomen,maarhet isnietconsistent enevenwichtig opgebouwd.
De samenhang tussen hetDMS Corsa, I-Controler (DSP-applicatie),devakapplicaties enhet
Informatiseringsplan isonvoldoende uitgewerkt. De gewenste doelen enresultaten zijn niet
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meetbaar gekoppeld aan een 'roadplanning' tot2015enaanhet investeringsbudget. Anders
daninRoadrunnerwordt gesteld, isdevoorgenomen vervanging vanvernietigbare stukken
nietteradvisering voorgelegd aan,noch goedgekeurd doorde gemeentearchivaris. Het
concept-substitutiebesluit isnietvoorzienvandenodigebijlagen, zoalshetprojectplan /
handboek vervanging endeverklaring van instemming vande gemeentearchivaris.
Tot2015isersprakevan eenovergangssituatie waarin deanaloge informatiehuishouding
overgaat ineendigitale. Onduidelijk iswelkeaanpak indezehybride situatie wordt gevolgd
enhoeaandeeisenvanintegriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid enbruikbaarheid invulling
wordt gegeven. Ookontbreekt een risicoanalyse.
Totnutoeheeft deRaadteweinig informatie gekregen over deinformatiehuishouding om
haarcontrolerende ensturendetaak goedtekunnenuitvoeren. Volgens de
Archiefverordening, artikel 9,wordt erperiodiek,tenminste eenmaalpertweejaar, verslag
aandeRaaduitgebracht. Aan dezeverplichting isgeeninvulling gegeven;totnutoezijn geen
jaarverslagen ophet gebied vandeinformatiehuishouding uitgebracht.
Het Besluit Informatiebeheer isinalgemene termen opgesteld. Het isniettoegeschreven naar
degemeentelijke situatie enhet isookniet geactualiseerd nadereorganisatie in2009.Inhet
besluit staatnietbeschreven welk organisatieonderdeel voor welketakenbevoegd en/of
verantwoordelijk is.Ditisooknietterugtevinden indegeactualiseerde delegatie-en
mandaatregeling.
Omdat een actueel overzicht vantaken,bevoegdheden enverantwoordelijkheden overhet
informatiebeheer ontbreekt, loopt deorganisatie hetrisicodateronvoldoende toezicht isop
deuitvoering vanbedrijfsprocessen, dattakenniet, ofjuist dubbel worden uitgevoerd ener
eengebrek aanzicht iswieuiteindelijk verantwoordelijk isvoor hetarchief ende informatie
opgenomen indiverse systemen.

Aanbevelingen
1. Actualiseer deArchiefverordening conform dehuidige wet- enregelgeving enmeld
dezebij gedeputeerde staten.
2. Actualiseer hetBesluit Informatiebeheer enbrengtaken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden inovereenstemming metdeorganisatie-inrichting, de
delegatie- enmandaatregeling enhet informatiebeleid. Neem inhetBesluit een auditencontrolefunctie opom dekwaliteittebewaken.
3. Verbreed descopevan internecontrolenaar degehele informatiehuishouding, dus ook
naarinterne applicaties, databases enandere digitale stromen.
4. Geefuitvoering aandeperiodieke verslaglegging aandeRaad,bijvoorbeeld door aan
te sluitenbij het systeem van afdelingsplannen, ontwikkeld inhetkader van de
planning encontrolcyclus. Legdaarbij ookdeinspectieverslagen van de
gemeentearchivaris over.
5. LichthetRoadrunnerpakket door opdoelstellingen entoetsbare resultaten enstel op
basishiervan eenplanvanaanpak opmetdeelprojecten en/of activiteiten voor de
periodetot 2015.Besteed inhetplan aandacht aan:hetoverzicht en
ordeningsstructuur, hetmetagegevensschema, hetbeoogde kwaliteitssysteem, de
actualisering van standaarden endeaanpak enfasering tijdens de hybride
overgangsperiode. Onderzoek demogelijkheden omoptermijn overte gaanopde
vervanging vantebewaren archiefbescheiden.
6. Stemdevervangingsprocedure voor vernietigbare archiefbescheiden afmet RHC
Alkmaar.
10
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4. Proceseigenaren
Bij deze inspectie zijn interviews gehoudenmetdeproceseigenaren opde beleidsterreinen
onderwijs, ontwikkeling enbestuurlijke besluitvorming. Een inspectie vandeprocessen rond
deWABO stond gepland. Door omstandigheden was ditproces echternogniet ingerichten
moesthetuiteindelijk buitenbeschouwing blijven.
Sindsdereorganisatie in2009 isdecentrale archivering verder doorgevoerd. Erisnog
decentraal archief aanwezig uit deperiode voor de reorganisatie.
Erzijn geendienstverleningsovereenkomsten tussen 'Informatie' enproceseigenaren /
afdelingen gesloten. Indegemeentebrede brochureZowerkt menhierzijn afspraken op
hoofdlijnen vastgesteld. Medewerkers ontvangen inkomendepost zowel digitaal alsoppapier
enerwordt vanhenverwacht dat archiefwaardige stukken (inclusief e-mail) endossiers aan
'Informatie' worden overgedragen. Momenteel levert 'Informatie' geen
managementrapportages vanuit Corsa zodatvoortgang enafdoening nietbewaakt kunnen
worden.

4.1 Ruimtelijke Ordening
DeAfdeling Ontwikkeling gebruikt naast Corsaeen eigenvakapplicatie, Crotec,ter
ondersteuning vanhetwerkproces envoor depublicatie vandigitale bestemmingsplannen.
Het isnognietbekendhoedigitaleversiesbewaard enbeheerdmoetenworden door
'Informatie'. Erheeft nog geenoverdracht vandigitale bestemmingsplannen plaatsgevonden.
DeCorsa-module 'bouw' isingericht omhetbehandelen vanbouwvergunningen te
ondersteunen.Na deinvoering vandeWABO (1oktober 2010)isvoorlopig vastgesteld dat
Corsanietvoldoetvoor debehandeling vanomgevingsvergunningen. Erisnoggeen keuze
voor eennieuwe applicatie gemaakt.

4.2 Onderwijs en Leerlingenadministratie
Deonderwijsdossiers worden decentraal beheerd.Na formele toetsing op rechtmatigheid
worden deze dossiers integraal overgedragen aan 'Informatie'. Over schoning zijn geen
afspraken gemaakt. Digitale bestanden worden niet overgedragen. Relevante e-mails worden
door deambtenaren afgedrukt enindedossiers gevoegd.
Voor deleerlingenadministratie isdeapplicatie Key20nderwijs ingebruik. Daarnaast iser
eenExcellijst voor deadresbestanden. De leerlingenadministratie wordtjaarlijks
overgedragen aan 'Informatie'.

4.3 Bestuurlijke Besluitvorming
Besluitvormende stukken worden opgenomen inhet contentmanagementsysteem RIS/BISen
in Corsa.
Met RIS/BISworden de stukken opdewebsite gepubliceerd. Corsa enRIS/BISzijn niet
gekoppeld. Dedirectiesecretaris bewaakt dekwaliteit eninhoudelijke consistentie vande
11
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adviezen enconceptbesluiten. Eriseenprocedure voor debestuurlijke stukken gepubliceerd
ophetIntranet. Indeprocedure staat dat,alseen advies ofbesluit isgoedgekeurd, de stukken
zo snelmogelijk inpapierenvormbij 'Informatie' moetenworden aangeleverd.

Oordeel/Risico's
Deafspraken tussen deafdelingen en 'Informatie' overkwaliteitseisen, waardering en
selectie,dossiervorming enoverdracht zijn alleenophoofdlijnen vastgelegd. De
verantwoordelijkheid voor deoverdracht vanpapieren stukken ligtindepraktijk bij de
opsteller/behandelaar.Na overdracht kan 'Informatie' geenvolledigheidstoets uitvoeren.
'Informatie' levert eenbeperkte meerwaarde voor dewerkprocessen omdat status enkwaliteit
vaninformatie nietwordenbewaakt. Erisnietgegarandeerd datinformatie volledig, actueel
ensnelbeschikbaar is.Ookvoorhetmanagement levert 'Informatie' een geringe meerwaarde
omdat ergeenmanagementrapportages over deinformatievoorziening worden opgesteld.
De serviceverlening van 'Informatie' wordtpositief gewaardeerd; hetteam isherkenbaar en
bereikbaar.
Tijdens deinspectie isgebleken datbij functiewisselingen entussen afdelingen de overdracht
vaninformatie stroefverloopt. Aandeoverdracht van digitalebestanden, website(publicatie)s
engegevens uitvakapplicaties isnogweinig aandacht besteed.

Aanbevelingen
7. Maak afspraken met afdelingen over (tebewaren) digitale informatie ende inrichting
vaneendigitale beheeromgeving. Stemdeinrichtingvan eendigitale beheeromgeving
afmet eeninterichten digitaal depotvanhetRHC Alkmaar.
8. Stel dienstverleningsovereenkomsten opmetduidelijk vastgelegde afspraken over
informatie eninformatiebeheer, zoals overaanlevering, metadatering,toepassing van
deselectielijst, afsluiting en overdracht.
9. Maak afspraken over inhoud enfrequentie vanmanagementsrapportages gericht opde
informatievoorziening.
10.Faciliteer dewerk- eninformatieoverdracht bij functie- en taakwisselingen.
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5. Ondersteuning vanuit ICT
De gemeente Bergen maakt gebruik vanhetDMS-pakketCorsa, Corsa Capture enhet
sjablonenpakket indeMIT-office-versie. Voor deprocesinrichting enkenniskaarten wordt
gebruik gemaakt vandeDSP-toolI-Controlervan Split-Vision.Deuitrol vanMyCorsa staat
geplandvoor februari 2011.VoordeNAW-gegevensiseenkoppelingmet de Gemeentelijke
BasisAdministratie gebruikt. Een samenhangend overzicht van alle informatiegerelateerde
applicaties (architectuuroverzicht) ontbreekt vooralsnog.
De genoemde applicaties voor 'Informatie' voldoen aandeinkoopvoorwaarden. De
werkeenheid 'Systemen' verzorgt hettechnisch onderhoud ofheeft daarvoor
servicecontracten afgesloten. Erwordt dagelijks eenback-up gemaakt. Bij het terugplaatsten
vandetapesishetverliesvan ééndagwerk demaximale schade.Er iseen vaste
vervangingscyclus voor hardware entapes.
Deapplicatiebeheerder isbelastmetdefunctionele inrichting enregelt deautorisaties opbasis
vanbeveiligingsbeleid. Deachtervang is geregeld.
Vanuitprocessen isgemeld datdewerkeenheid 'Systemen' altijd betrokkenwordtbij de
aanschaf, inrichting enhet (technisch) beheer van (vak)applicaties. 'Informatie' wordt niet
altijd ofpasineen laat stadium betrokkenbij deinrichting van applicaties waarin informatie
wordt beheerd.

Oordeel/Risico's
Hetonderbrengen vanICT eninformatievoorziening inéénteambevordert de integrale
aanpak endeonderlinge afstemming binnenhetverandertraject datnuis ingezet.
Hetontbreken vaneen architectuuroverzicht maakt dater geen goed zicht isopwelke
informatie zichinwelke systemenbevindt. Ditzorgtvoor doublures,vermindert de efficiëntie
envergroot debeheerlast.Nietduidelijk isofenopwelkewijze deinformatie opgenomen in
(vak)applicaties kanworden overgezet naar DMS Corsa.
Met deimplementatie vanhet digitalewerken wordthetDMS Corsa eenbedrijfskritische
applicatie.

Aanbevelingen
11. Geefvoorrang aanhet opstellenvan een architectuuroverzicht.
12.Betrek 'Informatie' altijd enineenvroeg stadium bij deaanschaf eninrichting van
(vak)applicaties waarin digitale informatie wordt gevormd en beheerd.
13.Breng DMS Corsa onder bij debedrijfskritische applicaties.
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6. Uitvoering
6.1 Werkproces informatiebeheer
Hetinformatie- enarchiefbeheer ismerendeels centraal georganiseerd, maar in enkele
situaties issprakevaneendecentraal beheer. Deinkomendepostwordt sinds september 2009
gedigitaliseerd, viaCorsa,beschikbaar gesteldterondersteuning vanhetwerkproces en
vervolgens opafdelingsniveau toegewezen. Daarnaast worden depapieren stukken de
organisatie ingestuurd. Ondanks dedigitalisering ishetpapiernog steeds leidend.
Aangegeven isdatcirca25%tot 30%van degeregistreerde ingekomen stukken niet retour
komt en/ofwordt geregistreerd ineendossier. Opafdelingen blijft dynamisch archief liggen.
Deomvangdaarvan is onbekend.
'Informatie' beheert deinkomendemail ophetcentrale e-mailadres. Deoverige inkomende
mailenalleuitgaande mail wordenniet geregistreerd. Uitgaande stukken worden oppapier
aangeleverd door deambtenaren. Erwordt inCorsaeenkoppeling gelegdtussen de
inkomende enuitgaande stukken. Interne stukken kunnen geautomatiseerd digitaal worden
aangeboden inCorsa.Deregistratie (metadatering) isdeels gestandaardiseerd. De
dossieromschrijvingen worden door 'Informatie' gemaakt. Hierbij heeft men geen uniforme
werkwijze. Deontsluiting vanoudere seriesbinnen Corsaisbeperkt.
'Informatie' beschikt over diversewerkinstructies voor documentbehandeling en
archiefbeheer opdeeigen afdelingsschijf.
Voorhet gehele archief isdeBAC-classifïcatie hetuitgangspunt. Voorhet dynamisch archief
worden,binnen deBAC-classifïcatie, momenteel verschillende ordeningsprincipes uitgetest.
Inhet semi-statisch archief zijn detevernietigen seriesopjaar geordend. De gemeentelijke
selectielijst wordttoegepast voorhetwaarderen enselecteren vandossiers.Erisgeen lokale
selectielijst. Jaarlijks vindt er schoningplaats.Deuitleningen zijn inCorsaenvia
uitleenkaarten geadministreerd. Erissturingsinformatie opuitleningbeschikbaar. Zowel
'Informatie' alshetRHC Alkmaar houdt een administratie bij overuitgeleende dossiersuit
hetovergebrachte archief.
Dearchiefmaterialen tenbehoeve vandemateriële verzorging zijn ingekocht bij het Centraal
InkoopBureau (CIB)envoldoen aandevoorschriften. Dit isinde inkoopvoorwaarden
vastgelegd.
In2008heeft de gemeente Bergen dearchieven vandegemeente Bergen (1980-2000),de
gemeente Egmond (1988-2000) ende gemeente Schoorl (1980-2000) indezinvan de
Archiefwet overgebracht naarhetRHCAlkmaar. Uithetarchievenoverzicht blijkt daternog
archiefbestanden zijn dievoor overbrenging inaanmerking komen.

Oordeel/Risico's
HetDMS Corsabiedt geencompleet enbetrouwbaar overzicht omdat nietallevoorhet
werkproces relevante archiefbescheiden worden geregistreerd. Hetbeheer vaninformatie op
afdelingsschijven eninvakapplicaties valtbuitenhetbeheer van 'Informatie'. Over de
kwaliteitseisen authenticiteit enintegriteit zijn geen afspraken gemaakt. Gebruikers kunnen
niet alledocumenten betreffende eenzaak insamenhang raadplegen, omdat noch inhet
archief,nochopdewerkplek eencompleet dossierbewaard wordt. Dithoudt risico's in.
Omdat deinformatie versnipperd isopgeslagen isdekans groot datbeslissingen opbasis van
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onvolledige informatie worden genomen endateronvoldoende verantwoording kan worden
afgelegd. Selectievoor bewaren ofvernietigen kanniet goedplaatsvinden. Dekans bestaat
daternietvoldaan wordt aandevernietigingsplicht ofdatertevroeg wordt vernietigd.
Incomplete dossiersverhinderen eenefficiënte overbrenging naarhetRHC Alkmaar.
Binnen 'Informatie' wordenwerkzaamheden dubbeluitgevoerd, zoalsbijvoorbeeld het zowel
digitaal als analoogverwerken vandeinkomende post.Behalve datdit geen efficiënte
werkwijze is,zorgthet ookvoor een grootrisico ophetversiebeheer enopde volledigheid
vanhet archief.
Hoewel deuitlening isgeadministreerd, vindt decontrole optijdige retournering onvoldoende
plaats.De sturingsinformatie verliest daarmee haarwaarde.Bovendien isdekans aanwezig
datdossierszoek raken.
Tijdens deinspectiebleek dathetvindenvandocumenten endossiers somszeer moeizaam
verloopt. Dankzij degrote inzetvandemedewerkers van 'Informatie' koneendeelvande
stukkentochnogteruggevonden worden. Het gevolg isdatdekwaliteitseis bruikbaarheid
onder druk staat.
Door deoverbrenging van eerdergenoemde archieven iseen groot deelvan de geschiedenis
vande gemeente Bergen openbaar entoegankelijk gemaakt. Hetverdient allewaardering dat
degemeente deze inspanning heeft geleverd.
Dewettelijke verplichting tot overdragen geldt ookvoor debouwvergunningen. De hiervoor
inaanmerking komende bouwvergunningen dienenuiterlijk eind2014naar hetRHC Alkmaar
teworden overgebracht. Indien de gemeente digitalisering van devergunningen voor eigen
gebruik wenselijk acht,dan dient hiertoe eenplanvan aanpak opgesteld teworden waarin
tevensvoldoendemiddelen worden gereserveerd.
Ook zijn eraktenvandeburgerlijke standdievoor overbrenging inaanmerking komen.

Aanbevelingen
14.Heroverweeg opkortetermijn hetverspreiden vananaloge informatie inde organisatie
die ookdigitaal wordt aangeboden.Neem eenbeslissing over dekeuzevoor digitale of
analoge informatie zodatdehybrideperiode afgebakend is.
15.Breng alleprocedures over deanaloge endigitale informatievoorziening binnen de
organisatie onder ineenhandboek. Laatditvaststellen door hetmanagement enmaak
hetviadeinterne communicatiekanalen bekend.
16.Zietoeopeenuniforme uitvoering vandeinterne werkprocessen binnen 'Informatie'.
17.Zietoeoptijdige retournering vanuitgeleende dossiers.
18.Zorg dat digitale bestanden (inclusief e-mail) inhet overzicht /DSP worden
vastgelegd enonder controlevan 'Informatie' worden gebracht.
19.Steleenplanvanaanpak opvoor debewerking enoverbrenging (in2014)vande
hiervoor inaanmerking komende bouwvergunningen enstelhiervoor voldoende
middelenbeschikbaar.Neem inhetplan ookeventuele digitaliseringswensen opmet
betrekking tot de vergunningen.
20.Breng dehiervoor inaanmerking komende aktenvandeBurgerlijke Stand in overleg
methetRHC Alkmaar over.
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6.2 Personele situatie
Deprovinciale archiefinspectie (PAI)isnamens gedeputeerde statenbelast methet toezicht
opdezorgvoor dearchieven waaronder deaanwezigheid vanvoldoende deskundig personeel
valt.Dezetaak zal optermijn overgaan naarhetRHC Alkmaar.Vooruitlopend opdeze
taakwijziging eninoverlegmet dePAI isditzorgaspect meegenomen.
Onderstaand schema geeft dehuidige bezettingvanTeam Systemen enInformatie weer.
Taken

fte

Schaal

fte berekening
Informatie

teamleider*
medewerker I&A(HBOniveau)
systeembeheerder (MBOniveau)
helpdesk (MBO-niveau)
post- en documentaire
werkzaamheden (VMBOniveau) (herwaardering lopend)
dossiervorming en
documentaire werkzaamheden
(MBO-niveau)
fotoarchief en bibliotheek
(VMBO-niveau)
functioneel applicatiebeheer
(MBO-niveau)**
Bedrijfshulpverlening

1
1,7

10
9

-

4

8

-

0,86
2,5,feitelijk 2

7
5-7

-

2

3,7, feitelijk
4,2

7

4,2

0,5

5

-

1

7

-

2urenper
maand

-

-

6,2 ft totaal
*Teamleider verricht geen in ïoudelijke taken
**Applicatiebeheer valtbuiten rekenmethode

Voorhetvaststellen vandebenodigde kwantitatieve bezetting isgebruik gemaakt van een
berekeningsmethode gebaseerd op 1fte voor circa25archiefproducerende en -gebruikende
ambtenaren dieworden ondersteund door dewerkeenheid Informatie. Hierbij worden wel
postregistratie enhetdynamische archiefbeheer meegerekend maarniethet semi-statisch
archiefbeheer enhet applicatiebeheer.
Degemeente Bergen heeft intotaal 234 fte aanmedewerkers indienst,waarvan er 190onder
debovengenoemde categorie ambtenaren vallen.Volgens derekenmethode is7,6 fte nodig
terwijl 6,2 fte beschikbaar is.
Het semi-statisch archief omvat circa 864ml, waarvan minimaal 44ml geschoond/bewerkt
moetworden,455,5ml opvernietigingsjaren isgesteld en334ml bestaat uit bouwarchief
(zie bijlage).
Uitgangspunt voor debeheersituatie isdatdossiers alindedynamische fase zijn voorzien van
eenbewaartermijn envernietigingsgrondslag. Hetbeheervanhet semi-statisch archief bestaat
danuithetcontroleren van aangeleverde dossiers,hetplaatsen inarchiefdozen, registratie,
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informatie verstrekken enhetorganiseren vandejaarlijkse vernietiging. Voor deze
activiteiten geldt alservaringsgegeven 0,2tot 0,5 fte opjaarbasis.
Hetbewerkenvan44ml archiefvaltbuiten genoemde beheersituatie. Dat geldt eveneens
voor debewerking van 5tot 10ml werkvoorraad indewerkruimte van 'Informatie' enhet
dynamisch archiefverspreid overde afdelingen.
Sindsdereorganisatie zijn dekennisenvaardigheden opgebied vantechnisch en functioneel
beheer vanhard- en software binnen éénteam Systemen enInformatie gebracht.
Erisbinnen 'Informatie' kennisophetniveau SODI, SODII (modules) enW A aanwezig.
Defunctie vanapplicatiebeheerder met achtervang isingevuld. De applicatiebeheerder
verricht onder anderewerkzaamheden voor hetDMS Corsa enheeft daarvoor een opleiding
gevolgd. Voor deinrichting vandedigitalewerkomgeving wordtkennis enervaring op
projectbasis ingehuurd.
Hetactualiseren vankennisvindtplaatsdoor onderhouden van contacten metonder andere de
gemeente Alkmaar,hetbijwonen vanregionale bijeenkomsten envolgen van opleidingen.
'Informatie' heeft onlangs in-company-opleidingenover denieuwe archiefregeling en
zaakgericht werken gevolgd. Er iseenopleidingsbudget beschikbaar.

Oordeel/Risico's
Uit detoepassingvan derekenmethode blijkt eenonderbezetting vanruim 1 fte voorde
werkeenheid 'Informatie'. Daarbij komtnogminimaal 0,2 fte voor hetbeheervanhet semistatisch archief.
Deinformatieverstrekking vergt meertijd eninzet door deonvolledigheid vandedossiers,de
beperkte informatieontsluiting endewerkvoorraad. Medewerkers van 'Informatie' zijn
ingezet omhet digitaliseringsbeleid te ontwikkelen envormte geven. Eenmedewerker is
projectleider vandeDMS-werkgroep. Medewerkers uit 'Informatie' worden vrijgemaakt om
nieuwe ontwikkelingen vormte geven.Defunctie vanapplicatiebeheerder en eventuele
achtervang isingevuld.
Over deinvloed van digitalisering opde langetermijn zijn noggeenkengetallen beschikbaar.
Depraktijk wijst uit datindefase vanverandering naar digitalisering enindehybride situatie
(beheervananaloge endigitale informatie) meermedewerkers nodigzijn. Deverwachting is
datoplangeretermijn door dedigitalisering personele capaciteit vrijkomt, maar datde
kwaliteit vanhetwerk anderswordt. Hetwerkwordt gemiddeld genomen moeilijker doorhet
proces-enzaakgericht werken envergt andere competenties vanhetpersoneel.
Desamenvoeging van Systemen enInformatie legtdebasisvoor onderlinge uitwisseling van
kennis,vaardigheden en ervaringen.
'Informatie' beschiktniet over een seniormedewerker die inhoudelijk adviseert, rapporteert
enprocedures opstelt enbewaakt. Omhettraject opgebied van digitalisering, zaakgericht
werken enhetbeheerteborgen iskomendejaren kennisenervaringnodig. Het doorvoeren
vanhet ingezette verandertraject evenalshet (in)richten vanlandelijke ontwikkelingen over
(digitale) dienstverlening vraagt anderekwaliteiten van medewerkers.
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Aanbevelingen
21. Beschouw dewerkvoorraad inhetdynamisch ensemi-statisch archief als achterstand,
pak dezeprojectmatig aanenlaathet(eventueel extern) bewerken.
22.Breidde formatie uitmet capaciteit voor deovergangsperiode waarin het digitale
werken wordt gerealiseerd.
23. Lichtdekwalitatieve bezetting door opcompetenties voorproces-en zaakgericht
werken.
24.Neemjaarlijks trainingen/cursussenover digitalisering endigitaal werken,wet- en
regelgeving, adviseren enrapporteren opinhet opleidingsplan.

6.3 Archiefruimte
Deprovinciale archiefinspectie (PAI)isbelastmethetinspecteren vande archiefruimte.
Hoewel dezetaak optermijn overgaatnaarhetRHCAlkmaar, isdearchiefruimte niet
uitvoerig geïnspecteerd. Indearchiefruimte isgeenacuutruimteprobleem gesignaleerd. Wel
isgeconstateerd dat deklimaatsensor defect is,waardoor klimatologische gegevens niet
kunnen worden bijgehouden.
Inderuimteachter depublieksbalie zijn zoweltevernietigen alste bewaren
archiefbestanddelen geplaatst. Dezeruimte voldoetnietaandevoorschriften diewet stelt voor
tebewaren archiefbestanddelen (deaktenvan deBurgerlijke Stand).
Eencalamiteitenplan voor hetarchief, opgesteld in2006,isaanwezig. Het calamiteitenplan is
nietgeactualiseerd endedaarin opgenomen maatregelen zijn niet (periodiek) getest.
Maatregelen voor archief opdigitaledragerszijn nietinhetplan opgenomen, evenals een
eventuele verwijzing naar eencalamiteiten- ofherstelplan bij ICT.

Aanbevelingen
25. Actualiseer het calamiteitenplan. Verduidelijk inditplan dereikwijdte voor informatie
oppapieren endigitale dragers.Ontwikkel voor archieven opdigitale dragers een
calamiteiten- enherstelplan en/ofneemditopbij demaatregelen voor ICT.
26.Verbeter debewaarcondities vandebescheiden vandeburgerlijke stand inde ruimte
achter depublieksbalie.
27. Laatdeklimaatsensor indearchiefruimte zo spoedigmogelijk repareren.
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Bijlage 1 - Overzicht van geïnterviewden
Deinterviews zijn afgenomen door Henriette vander Stappen inaanwezigheid vanKarel
Renders als toehoorder.
Op4,9en 16november isgesproken met:
- Hr.R. Groninger, gemeentesecretaris, directeur
- Hr.J. Hemmen, hoofd afdeling Interne Dienstverlening
- Mw. C.Klein,teamleider Team Systemen enInformatie, onderdeel vande afdeling
Interne Dienstverlening
- Hr.H.Evers,medewerker Informatie, Team Systemen enInformatie, contactpersoon
- Mw.A.Westerbeek, medewerker Informatie, Team Systemen en Informatie,
projectleider DMS-werkgroep
Hr.B.Rahmani,medewerker Systemen (Unix systeembeheerder en Oracle
databasebeheerder), Team Systemen en Informatie
- Mw. Th.Engelsbel,directiesecretaris, l stemedewerker Directie Ondersteuning
Hr. H.Vogel, stedenbouwkundige, Afdeling Ontwikkeling
- Hr. S.Plezier, vormgever, TeamVormgeving, Afdeling Ontwikkeling
- Hr.M.Weima, beleidsmedewerker Onderwijs, Team Ontwikkelaars, Afdeling
Ontwikkeling
- Mw. L.Boekhof, administratief medewerker Onderwijs, leerlingenadministratie
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Bijlage 2 - Overzicht van geraadpleegde documenten
Programmabegroting 2010,vastgesteld door BenWop22 september 2009ende
Gemeenteraad op3november 2009
Uitwerking hoofdlijnenakkoord 2006-2010,vastgesteld op30mei 2006en 6juni
2006 (BenW060341),vastgesteld bij Raadsbesluit op27juni 2006
Delegatie enmandaatbesluit vandegemeente Bergen 2010,vastgesteld door Ben
Wop9februari (BenW 100071)endoor deGemeenteraad op30maart 2010
Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008- 2012met uitvoeringsprogramma
versieapril 2008metbesluitvastgesteld op22 april 2008,BenW 08025
Roadrunner Digitaal? Allemaal! Beleidm.b.t.de documentaire
informatievoorziening (ineendigitale omgeving) metVisie informatievoorziening
inBergen (bijlage 1),versie 15september 2010+ Planvanaanpak en
voorwaarden voor digitaal werken (ineendigitale omgeving),versie 15september
2010 +concept-substitutiebesluit van 13september 2010voorzien vanB enW
advies (kortweg Roadrunnerpakkei)
Kwaliteitshandvest (concept) interne servicenormen - fase 1,versie23januari
2008metbesluit opgewijzigd concept, vastgesteld op29januari 2008 (BenW
080041)
Handboeken Beveiliging informatievoorziening: Beveiligingsbeleid
Informatievoorziening, concept,versie 1.1 van 1 november 2010
Calamiteitenplan archief gemeente Bergen,versie 30maart 2006
Functieboek gemeente Bergen opgesteld doorvan Leeuwendaal Adviesbv, versie
21 januari 2009metbesluitvastgesteld op 13januari 2009 (BenW080812).Het
functieboek bevat een organogram.
Archiefverordening gemeente Bergen2004,nr 10-234,vastgesteld op26 oktober
2004
Besluit informatiebeheer gemeente Bergen 2004,nr2004-27617,vastgesteld op2
november 2004
Diversemachtigingen totvernietiging,vernietigingslijstenenverklaringen van
overdracht enoverbrenging vanvoormalige gemeente Bergen,Egmond en Schoorl
enperiodevanaf 2001
Documentair Structuurplan inontwikkeling;printscreens vankenniskaarten inIControler
Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke
organen; Bergen heeft geen lokaletoevoeging opde selectielijst
Inventarislijst
Procedures over lijst voorpostregistratie vanjuli 2010,HB documentbehandeling,
versie 04
Procesbeschrijvingen onderdeel Documentaire Informatievoorziening (DIV),
versie2.0 van26oktober 2006
Product dienstcatalogus (PDC) onderdeel Documentaire Informatievoorziening
(DIV),versie 2.0van27oktober 2006
Procesbeschrijvingen onderdeel I&A,versie2.0van27oktober 2006
Handleiding digitaal aanleveren/ opstellen enroutebestuursstukken; geen
versie/datum
Testverslag gemeente Bergen,vanP.deBlécourt GetronicsNederland BV, versie
28-07-2010
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Correspondentie tussen gemeente Bergen enRHC Alkmaar over onderwerpen
o rioolinspectie (gegevens over debeschrijving) inoktober 2010
o digitale salarisadministratie inmaart/april 2008
o taakoverdracht enarchivering (uitbesteden taken o.a. belastingen op grond
vanDVO en/of gemeenschappelijke regeling) indecember 2009/februari
2010)
o substitutie infebruari 2009
Rapport vandeProvinciale Archiefinspectie enhet RHCAlkmaar bij de gemeente
Bergen 12februari 2004met Inspectie van archiefruimte 0.08 en begeleidende
brief van 30juni 2004 nr. 2004-28890
PlanvanAanpak rapport Provinciale archiefinspecteur van2augustus 2004,versie
0.28 +vervolgrapportage vanapril 2005,versie0.92 metbrief van20april2005,
kenmerk 2005.07094 +rapportage van 18januari 2006,versie 0.93 kenmerk
0601134+eindrapportage vanmei2008,versie 1.0 metbrief van 17juni 2008,
kenmerk 0806140
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Bijlage 3 - Overzicht van archieven
Dit overzicht beschrijft de situatievanoktober 2010enisingevuld envan eennoot voorzien
doordecontactpersoon Herman Evers.

DYNAMISCH ARCHIEF
Archiefvormer
Centraal dynamisch
archief

Looptijd
2001-

m1
70

Griffie, rekenkamer
stukken

2008-

0,5

WVG/WMO

1985(2006) 40

BenVT

Publieksdiensten
Parkeer kaarten
Parkeerboeten e.d.
B.S.

2005-

14

BenVT

1919-

8

BenVT

Rechtstreeks via
opschriften

Afdeling Financiën

2008-

4

VT

Combie afd /Div

Afdeling
Begraafplaatsen

2001

5

BenVT

Sociale Zaken

1978-

40

BenVT

opgrafhummer en in
eigen digitaal systeem
Erisook een
kaartenbak aanwezig
(?)
Alfabetisch
Dos regin Corsa

Selectie
BenVT

Bewerking
Een gekwalificeerde
kracht dient dossiers
aanteleggen,te
schonen enmaterieel te
verzorgen. Dossiers
invoerenineen
geautomatiseerde
dossierinventaris

Ordening, toegang
Corsa

Wordt opgenomen met
afdDIV
Een gekwalificeerde
kracht dient dossiers
aanteleggen,te
schonen enmaterieel te
verzorgen. Dossiers
invoeren ineen
geautomatiseerde
dossierinventaris
Door afdeling combie
Div

Een gekwalificeerde
kracht dient dossiers
aante leggen, te
schonen enmaterieel te
verzorgen. Dossiers
invoeren ineen
geautomatiseerde
dossierinventaris

Alfabetisch opadres,
Eigen registratiepakket
Dossierreg. Corsa

Op jaar enop alfabet
Gedeeltelijk inCorsa
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Milieu

Dossiers door MRA
HertogAalbrecht weg
RHCA

Inhanden van MRA

Alfabetisch
Rechtstreeks via
opschriften, dossiersin
Corsa
Alfabetisch Corsa/
digitaalproject loopt

Personeel

2001-

6

BenVT

Afdeling/ combi Div

Vrijwillige
Brandweer
personeel

1978-

2

BenVT

Afdeling/ combi Div

TOTAAL dynamisch
archief

189,5

SEMI-STATISCH ARCHIEF
Archiefvormer
Depot semi-statisch
archief
Stelling 1
Bewaren archief 10
jarenblok 2001 2010
Stelling 2
Bewaren archief 10
jarenblok 2001-2010
VervolgStelling 2
Werkvoorraadnogte
archiveren
Vervolgstelling 2
Raadstukken enbron
documenten
Stelling 3
Bouwdossiers
Stelling 4
Bouwdossiers
VervolgStelling 5
Bouwdossiers
Stelling 6
Bouwdossiers
Stelling 7
Bouwvergunningen
v.m. gemeente Schoorl

Looptijd

m1

Selectie

Bewerking

Ordening, toegang

20012010

28

BenVT

Dossiers moeten nog
worden geschoond

Corsa, Alfabetisch

BenVT

Dossiers moeten nog
worden geschoond

Corsa, Alfabetisch

20012010

7

20012010

9

2001-

4

BenVT

NogTebewerken
archief
Gedeeltelijk
voorgeregistreerd

B

B

Corsa, Alfabetisch

2001-

28
28

B

Corsa, Alfabetisch

2001-

28

B

Corsa, Alfabetisch

B

Corsa, Alfabetisch

B

Corsa, Alfabetisch

2001-

200128
19012000

28
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Stelling 8
Bouwvergunningen
v.m. gemeente Schoorl
Stelling 9
Bouwvergunningen
v.m. gemeente Egmond
Stelling 10
Bouwvergunningen
v.m. gemeente Egmond
Stelling 11
Bouwvergunningen
v.m. gemeente Bergen
Stelling 12
Bouwvergunningen
v.m. gemeente Bergen
Stelling 13
Vervolg stelling V W
2016,17,18,19,22
Stelling 14
Vervolgstelling VW
2012,13,14

19012000
19012000

B

Corsa, Alfabetisch

B

Corsa, Alfabetisch

Corsa, Alfabetisch

23

28

19012000

22

B

19011979

28

B

19011979

23

B

19472010

28

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

40
40

VT

Corsa

35

VT

Corsa

40

VT

Corsa

20

VT

Corsa

VT

Corsa

VT

Corsa

19442010

22,5

Stelling 15
VW 2041-

19962000

21

Stelling 16
V W 2030-2041
Stelling 17
V W 2027-2029
Stelling 18
V W 2025-2027
Stelling 19
V W 2023-2025
Stelling 20
VVV2016-2022
Stelling 21
VW2015-2016
Stelling 22
V W 2014
Stelling 23
V W 2013
Stelling 24
V2012
Stelling 25
V W 2011-2012
Stelling 26
VVV2011
Stelling 27
V W 2011

1920201019552010
19312009
19312010
19472010
19382010
19492010
19532009
19542010
19442009
19442009
19442009

Gedeeltelijk
samengevoegd met
latere periode
Gedeeltelijk
samengevoegd met
latere periode

Corsa, Alfabetisch

Corsa, Alfabetisch

20
27
32
30

40

14
14
24
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Stelling 28
Soza Dossiers
Stelling 29

26

Stelling 30
VVV2010-16,17
Bouwvergunning v.m.
Bergen enBergen aan
Zee Paternosterkast
Bouwvergunning v.m.
Bergen Paternosterkast

32

Locatie Elkshove

VT

Nogbewerken enop
termijn stellen

Corsa

~

Corsa

19802000

40

B

Corsa

19802000

30

B

Corsa

~

—

~

B

Integrale bewerking
door gekwalificeerde
kracht

~

Locatie RHC Alkmaar

20-102010 nog
nazien op
lokatie
RHCA
Gemeente
niet
(2004)Bergen,.Archief- bekend
,persoons-en
woningkaarten
(2004)Voormalige
niet
gemeente Schoorl,
bekend
BlokIV
(20Q4)Voormalige
Niet
gemeente Schoorl. Te
bekend
vernietigen materiaal
(optermijn in2004).
Gemeente Bergen
Niet
2001bekend
(2004)Voormalige
gemeente Egmond.
TOTAAL semi-statisch
archief
TOTAAL dynamisch
en semi-statisch archief

VT

VT

niet
bekend

B

Integrale bewerking
door gekwalificeerde
kracht
Integrale bewerking
door gekwalificeerde
kracht

863.5
1053

Noot:
Minder gecontroleerde Inkomende stukken en archiefstroom:
-Afdeling Soza/Wmo:eigenregistratie van ingekomen enuitgaande stukken,
dossierregistratie door DIV;
-Idemvoor deafdeling Begraafplaatsen;
-Correspondentie/telefoon via KlantContactCentrum;
- Griffie heeft rekenkamerstukken van 2008en later.
25
RapportarchiefinspectieBergen20110318

Afkortingen/begrippen:
B:bewaren;V:vernietigen; VT:vernietigen optermijn; SSA:semi-statisch archief
Integrale bewerking:
• Vooronderzoek uitvoeren
• afgedwaald archief terugbrengen
• vreemd archief afscheiden
• archief eventueel afsluiten
• selectieinB,VenVT
• beschrijven ininventaris volgensdeNormengoede engeordende staat
• materieel verzorgen
Materiële verzorging:
• Ontdoenvan ijzerwerk, plastic,elastiekjes, oudehechters enzovoorts
• Verpakken inzuurvrije omslagenmetzuurvrije tabstroken envoorzien van etiketten
• Verpakken inzuurvrije dozen. Ookbandenendelen indozen verpakken.
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