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Geacht college, 

In 2004 hebben de provinciale en gemeentelijke archiefinspectie de archiefzorg en de uitvoering van 
de Archiefwet 1995 in Bergen geïnspecteerd en daarover aan u gerapporteerd. Ter afronding van een 
verbetertraject heeft in 2008 een vervolginspectie plaatsgevonden door de heren Renders en Zuurbier 
van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Alkmaar. 
Als vervolg op de eerdere inspecties hebben mevrouw van der Stappen en de heer Renders, 
gemeentelijk archiefinspecteur, namens de gemeentearchivaris (directeur RHC Alkmaar) in november 
2010 een inspectie uitgevoerd van het beheer van de archieven van de gemeente Bergen. De 
bevindingen van deze inspectie zijn in bijgaand rapport opgesteld. 

Het inspectierapport benoemt winstpunten ten opzichte van eerdere inspecties en brengt knelpunten 
onder de aandacht. Winst is onder meer geboekt wat betreft de ontwikkeling van informatiebeleid, de 
intensivering van de samenwerking tussen ICT en informatievoorziening en de bewerking en 
overbrenging van de secretariearchieven tot 2000. Hiervoor spreek ik mijn waardering uit. 
Tegelijkertijd toont de inspectie aan dat op een aantal zaken nog verdere actie en inzet nodig is. De 
bevindingen en de eruit voortvloeiende actiepunten vindt u in het bijgevoegde rapport uitgewerkt 
terug. Een managementsamenvatting en een overzicht van de aanbevelingen zijn voorin het rapport 
opgenomen. Rapportages door de archivaris uitgebracht in verband met het toezicht behoort u volgens 
uw archiefverordening ook te overleggen aan de raad. 

Graag verneem ik van u, welke maatregelen u neemt of reeds hebt genomen inzake de in het rapport 
snoemde actiepunten. 

directeur van het RHC Alkmaar 

Bijlage: Rapport archiefinspectie 
I.aa.: Adjunct provinciaal archiefinspecteur van de Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland. 
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Samenstelling 
Mevr. drs. H. van der Stappen, namens archiefinspectie RHC Alkmaar. 
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Managementsamenvatting 

In de periode van 1 oktober tot en met 16 november 2010 heeft de directeur van het Regionaal 
Historisch Centrum (RHC) Alkmaar een integrale inspectie laten uitvoeren bij de gemeente Bergen. 
De inspectie is een uitvloeisel van artikel 32 van de Archiefwet 1995, van artikel 5 van de 
Gemeenschappelijke Regeling RHC Alkmaar en van de Archiefverordening van de gemeente Bergen. 

De integrale inspectie is gericht op alle aspecten van het beheer van de niet-overgebrachte digitale en 
analoge archieven van de gemeente Bergen. Het toetsingskader omvat zowel de Archiefwet en -
regelgeving als de kaders en randvoorwaarden die de organisatie hanteert om tot een transparante, 
controleerbare en beheersbare informatiehuishouding te komen. Het effect van deze 
informatiehuishouding moet zijn dat de gemeente Bergen over haar handelen verantwoording kan 
afleggen. Voor de inspectie zijn de aanwezige beleidsdocumenten, procedures en protocollen 
doorgenomen en is nagegaan of deze zijn geïmplementeerd en geborgd. Naast de processen gericht op 
de documentaire informatievoorziening zijn enkele beleids- en uitvoeringsprocessen onderzocht. 

Sinds het vorige inspectierapport uit 2004 is in de beleidsontwikkeling een flinke stap voorwaarts 
gezet. Er is duidelijk veel energie gestoken om het documentaire informatiebeleid tot 2015 uit te 
werken zodat het management een basis heeft om verdere besluiten te nemen. Het Roadrunnerpakket, 
waarin het digitaal en zaakgericht werken als uitgangspunten zijn geformuleerd, is echter niet 
evenwichtig opgebouwd. De doelen en resultaten zijn niet meetbaar gekoppeld aan een 'roadplanning' 
tot 2015. Bovendien blijft onduidelijk welke aanpak in de overgangsperiode wordt gevolgd en hoe in 
deze hybride situatie aan de kwaliteitseisen als integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid van de informatie invulling wordt gegeven. 

De wettelijk voorgeschreven Archiefverordening en het daaruit voortvloeiende Besluit 
Informatiebeheer zijn in 2004 vastgesteld en sindsdien niet meer geactualiseerd. 
Het Roadrunnerpakket is niet vertaald naar dienstverleningsovereenkomsten met afspraken over het 
beheer van en de verantwoordelijkheid voor de in diverse systemen en/of archieven opgenomen 
informatie. Omdat taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk genoeg zijn vastgelegd loopt de 
gemeente het risico dat er onvoldoende (toe)zicht is op de uitvoering van bedrijfsprocessen en de 
informatie die daarmee samenhangt. 
Ook vindt er geen periodieke verslaglegging over de informatiehuishouding aan de raad plaats. 

Het informatie- en archiefbeheer is overwegend centraal georganiseerd. De inkomende post wordt 
vanaf eind 2009 gedigitaliseerd. Daarnaast worden de papieren stukken de organisatie ingestuurd. In 
de praktijk is het papier nog steeds leidend. Een behoorlijk deel van de geregistreerde post komt niet 
retour en/of is niet geregistreerd in het dossier. Gebruikers kunnen niet alle documenten betreffende 
een zaak in samenhang raadplegen, omdat noch in het archief, noch op de werkplek een compleet 
dossier wordt bewaard. Het Document Management Systeem (DMS) Corsa biedt geen compleet en 
betrouwbaar overzicht omdat niet alle voor het werkproces relevante archiefbescheiden worden 
geregistreerd. 
De inrichting van een documentair structuurplan verkeert nog in de beginfase waardoor het overzicht 
van en de samenhang tussen de archiefbescheiden ontbreken. Aan het beheer van digitale bestanden 
(inclusief die aan websites hangen) en gegevens uit vakapplicaties is weinig aandacht besteed. Door de 
versnipperde opslag van analoge en digitale informatie bestaat de kans dat beslissingen op basis van 
onvolledige informatie worden genomen en dat er onvoldoende verantwoording kan worden afgelegd. 
Momenteel levert de werkeenheid 'Informatie' geen managementrapportages om de status en kwaliteit 
van de informatievoorziening te bewaken. 

Het onderbrengen van ICT en informatievoorziening in één team bevordert de integrale aanpak en de 
onderlinge afstemming binnen het verandertraject voor de informatiehuishouding. 
De kwalitatieve bezetting binnen het team Informatie is verbeterd sinds de vorige inspectie. Het team 
beschikt echter niet over een senior medewerker die inhoudelijk adviseert, rapporteert en procedures 
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opstelt en bewaakt. Om het beleid op het gebied van digitale dienstverlening en zaakgericht werken te 
implementeren en het beheer te borgen is komende jaren kennis en ervaring nodig. 
Tijdens de inspectie is in de werkruimte van Informatie, op de diverse afdelingen en in het semi-
statisch archief werkvoorraad aangetroffen. Voor de postregistratie en het dynamische archiefbeheer is 
er een onderbezetting van ruim lfte. Daarbij komt een onderbezetting voor het semi-statisch 
archiefbeheer van minimaal 0,2 fte. 

Vergeleken met het vorige inspectierapport heeft de gemeente een flinke inhaalslag uitgevoerd om de 
archiefbewerkingsachterstand in te lopen. Door de bewerking en overbrenging van de archieven van 
Bergen, Egmond en Schoorl uit de periode 1980 - 2000 is de geschiedenis van de gemeente Bergen 
openbaar en toegankelijk gemaakt. Het verdient alle waardering dat de gemeente deze inspanning 
heeft geleverd. In de archiefruimten bevinden zich archiefbestanden, vooral bouwvergunningen, die 
voor overbrenging in aanmerking komen. 
De archiefruimten zijn niet intensief geïnspecteerd. Wel is geconstateerd dat het calamiteitenplan voor 
de archiefruime niet actueel is en dat de erin genoemde maatregelen niet (periodiek) zijn getest. 

Overzicht van aanbevelingen 

Beleid en kaders 
1. Actualiseer de Archiefverordening conform de huidige wet- en regelgeving en meld deze bij 

gedeputeerde staten. 
2. Actualiseer het Besluit Informatiebeheer en breng taken, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden in overeenstemming met de organisatie-inrichting, de delegatie- en 
mandaatregeling en het informatiebeleid. Neem in het Besluit een audit- en controlefunctie op 
om de kwaliteit te bewaken. 

3. Verbreed de scope van interne controle naar de gehele informatiehuishouding, dus ook naar 
interne applicaties, databases en andere digitale stromen. 

4. Geef uitvoering aan de periodieke verslaglegging aan de Raad, bijvoorbeeld door aan te 
sluiten bij het systeem van afdelingsplannen, ontwikkeld in het kader van de planning en 
controlcyclus. Leg daarbij ook de inspectieverslagen van de gemeentearchivaris over. 

5. Licht het Roadrunnerpakket door op doelstellingen en toetsbare resultaten en stel op basis 
hiervan een plan van aanpak op met deelprojecten en/of activiteiten voor de periode tot 2015. 
Besteed in het plan aandacht aan: het overzicht en ordeningsstructuur, het 
metagegevensschema, het beoogde kwaliteitssysteem, de actualisering van standaarden en de 
aanpak en fasering tijdens de hybride overgangsperiode. Onderzoek de mogelijkheden om op 
termijn over te gaan op de vervanging van te bewaren archiefbescheiden. 

6. Stem de vervangingsprocedure voor vernietigbare archiefbescheiden af met RHC Alkmaar. 

Proceseigenaren 
7. Maak afspraken met afdelingen over (te bewaren) digitale informatie en de inrichting van een 

digitale beheeromgeving. Stem de inrichting van een digitale beheeromgeving af met een in te 
richten digitaal depot van het RHC Alkmaar. 

8. Stel dienstverleningsovereenkomsten op met duidelijk vastgelegde afspraken over informatie 
en informatiebeheer, zoals over aanlevering, metadatering, toepassing van de selectielijst, 
afsluiting en overdracht. 

9. Maak afspraken over inhoud en frequentie van managementsrapportages gericht op de 
informatievoorziening. 

10. Faciliteer de werk- en informatieoverdracht bij functie- en taakwisselingen. 

Ondersteuning vanuit ICT 
11. Geef voorrang aan het opstellen van een architectuuroverzicht. 
12. Betrek 'Informatie' altijd en in een vroeg stadium bij de aanschaf en inrichting van 

(vak)applicaties waarin digitale informatie wordt gevormd en beheerd. 
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13. Breng DMS Corsa onder bij de bedrijfskritische applicaties. 

Uitvoering - werkproces informatiebeheer 
14. Heroverweeg op korte termijn het verspreiden van analoge informatie in de organisatie die 

ook digitaal wordt aangeboden. Neem een beslissing over de keuze voor digitale of analoge 
informatie zodat de hybride periode afgebakend is. 

15. Breng alle procedures over de analoge en digitale informatievoorziening binnen de organisatie 
onder in een handboek. Laat dit vaststellen door het management en maak het via de interne 
communicatiekanalen bekend. 

16. Zie toe op een uniforme uitvoering van de interne werkprocessen binnen 'Informatie'. 
17. Zie toe op tijdige retournering van uitgeleende dossiers. 
18. Zorg dat digitale bestanden (inclusief e-mail) in het overzicht / DSP worden vastgelegd en 

onder controle van 'Informatie' worden gebracht. 
19. Stel een plan van aanpak op voor de bewerking en overbrenging (in 2014) van de hiervoor in 

aanmerking komende bouwvergunningen en stel hiervoor voldoende middelen beschikbaar. 
Neem in het plan ook eventuele digitaliseringswensen op met betrekking tot de vergunningen. 

20. Breng de hiervoor in aanmerking komende akten van de Burgerlijke Stand in overleg met het 
RHC Alkmaar over. 

Uitvoering -personele situatie 
21. Beschouw de werkvoorraad in het dynamisch en semi-statisch archief als achterstand, pak 

deze projectmatig aan en laat het (eventueel extern) bewerken. 
22. Breid de formatie uit met capaciteit voor de overgangsperiode waarin het digitale werken 

wordt gerealiseerd. 
23. Licht de kwalitatieve bezetting door op competenties voor proces- en zaakgericht werken. 
24. Neem jaarlijks trainingen/cursussen over digitalisering en digitaal werken, wet- en 

regelgeving, adviseren en rapporteren op in het opleidingsplan. 

Uitvoering - archiefruimte 
25. Actualiseer het calamiteitenplan. Verduidelijk in dit plan de reikwijdte voor informatie op 

papieren en digitale dragers. Ontwikkel voor archieven op digitale dragers een calamiteiten
en herstelplan en/of neem dit op bij de maatregelen voor ICT. 

26. Verbeter de bewaarcondities van de bescheiden van de burgerlijke stand in de ruimte achter de 
publieksbalie. 

27. Laat de klimaatsensor in de archiefruimte zo spoedig mogelijk repareren. 
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1. Inspectie - toelichting 

In de periode van 1 oktober tot en met 16 november 2010 heeft de directeur van het Regionaal 
Historisch Centrum (RHC) Alkmaar een integrale inspectie laten uitvoeren bij de gemeente 
Bergen. De inspectie is een uitvloeisel van artikel 32 van de Archiefwet 1995, van artikel 5 
van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en van de 
Archiefverordening van de gemeente Bergen. 

De integrale inspectie is gericht op alle aspecten van het beheer van de niet-overgebrachte 
digitale en analoge archieven van de gemeente Bergen. Het toetsingskader omvat zowel de 
Archiefwet en -regelgeving als de kaders en randvoorwaarden die de organisatie hanteert om 
tot een transparante, controleerbare en beheersbare informatiehuishouding te komen. Het 
effect van deze informatiehuishouding moet zijn dat de gemeente Bergen over haar handelen 
verantwoording kan afleggen. Voor de inspectie zijn de aanwezige beleidsdocumenten, 
procedures en protocollen doorgenomen en is nagegaan of deze zijn geïmplementeerd en 
geborgd. Naast de processen gericht op de documentaire informatievoorziening zijn enkele 
beleids- en uitvoeringsprocessen onderzocht 
De analysemethode is ontleend aan het INK-managementmodel. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN). 

De inspectie is namens het RHC Alkmaar uitgevoerd door mevrouw drs. H. van der Stappen. 
De heer drs. C.P.J.C. Renders, archiefinspecteur, heeft de inspectie namens het RHC Alkmaar 
begeleid. 

De inspectie heeft onderstaande stappen doorlopen: 
• Aankondiging en aanstelling contactpersoon. 

De inspectie is per brief van 1 oktober 2010 aangekondigd bij de heer R. Groninger, 
gemeentesecretaris/directeur. De gemeente Bergen heeft vervolgens de heer H. Evers, 
medewerker Team Systemen en Informatie, als contactpersoon aangesteld. 

• Opvragen en doornemen van opgevraagde documenten. 
De lijst van documenten die is opgevraagd en geraadpleegd ter voorbereiding van de 
inspectie is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Tijdens de inspectie zijn enkele 
documenten nader toegelicht. 

• Inspectie en interviews. 
De inspectie op locatie is uitgevoerd op 4, 9 en 16 november 2010. De dynamische en 
semi-statische archiefbestanden zijn geïnspecteerd. De betrokken medewerkers zijn 
geïnterviewd op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst. Een overzicht van de 
geïnterviewden is als bijlage toegevoegd. De archiefruimte is niet geïnspecteerd, 
omdat het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de provinciale archiefinspectie. 

• Rapportage. 
De procedure voor de oplevering van het rapport is mondeling toegelicht tijdens de 
inspectie. 

Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd vanuit de gedachte van het 9-vlaksmodel van Rik Maes, hoogleraar 
informatiemanagement. Het model laat een indeling naar strategisch, tactisch en operationeel 
niveau zien. Voor een optimale bedrijfsvoering dienen alle vlakken te zijn ingevuld en met 
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elkaar verbonden. De informatiehuishouding vormt het verbindende element tussen de 
verschillende domeinen. 

Het 9-vlaksmodel van Maes 

Bedrijfsdomein Informatiedomein Technologiedomein 

Richten 
(strategisch) Bedrijfsbeleid Informatiebeleid 

Inrichten 
(tactisch) 

t \ m • * • • • • • • . ; • \^ uii-jyjs • •••• 

• ' M - : ••••UJ&. 
* ' 

Verrichten 
(operationeel) 

Procesbeheer Informatie- en 
functioneel beheer 

Systeembeheer 

Het perspectief van de teamleider van de werkeenheid 'Informatie' is als startpunt genomen. 
Vanuit die positie is gekeken naar de raakvlakken van de informatiehuishouding met het 
informatiebeleid, de bedrijfsprocessen en ICT. Daarnaast is gekeken hoe uitvoering wordt 
gegeven aan de taken van 'Informatie'. 
Elk (deel)hoofdstuk begint met een beschrijvend deel waarin de bevindingen van de inspectie 
uiteen worden gezet. Daarna volgt een beoordeling van de situatie en het benoemen van 
(mogelijke) risico's. Elk stuk sluit af met een aantal aanbevelingen. 
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2. Gemeentelijke organisatie op hoofdlijnen 

De gemeente Bergen, ontstaan uit de voormalige gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl, is 
in september 2009 gestart met een nieuwe organisatiestructuur. 

De ambtelijke organisatie, onder leiding van de directeur/gemeentesecretaris, bestaat uit zes 
afdelingen. 

- Afdeling Directie 
- Afdeling Bedrijfsvoering en Control 
- Afdeling Beheer en Openbare Ruimte 
- Afdeling Burgers en Bedrijven 
- Afdeling Interne Dienstverlening 
- Afdeling Ontwikkeling 

De afdeling Interne Dienstverlening bestaat uit de teams Administraties, Belastingen, 
Facilitair en Systemen en Informatie. Het afdelingshoofd Interne Dienstverlening is onder 
meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het tactisch en operationeel 
beleid van de teams, middelen, planning en control en budgetten. 

De verantwoordelijkheid voor de informatiehuishouding is ondergebracht bij het team 
Systemen en Informatie. De teamleider legt verantwoording af aan het afdelingshoofd en is 
verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, de verzorging van de personele, 
organisatorische en financiële werkzaamheden, het initiëren van projecten, de inrichting en 
uitvoering op het gebied van informatie en het realiseren van de producten en diensten. 
De werkeenheid 'Systemen' verzorgt het informatiseringsbeleid, het beleid en beheer van de 
automatiseringssystemen en de technische infrastructuur. Het applicatiebeheer is 
gedecentraliseerd. 
De werkeenheid 'Informatie' verzorgt het beheer van de niet-o ver gebrachte digitale en 
analoge archieven. Het functioneel applicatiebeheer valt onder deze werkeenheid. 

In de beleidsplannen is aangegeven dat de documentaire informatievoorziening zorgt voor het 
beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden. 
De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de vervaardiging van documenten in 
overeenstemming met wettelijke eisen. Voor alle aan documenten gerelateerde 
werkzaamheden is het hoofd van de afdeling verantwoordelijk dan wel de gemandateerde 
medewerkers. 
De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen en het benoemen van 
documenten voortkomend uit de processen. 
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3. Beleid en kaders 

De gemeente Bergen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar. De wettelijk voorgeschreven Archiefverordening en het daaruit 
voortvloeiende Besluit Informatiebeheer zijn in 2004 vastgesteld. Het beveiligingsbeleid 
Informatievoorziening 2010 is opgenomen in de Handboeken Beveiliging 
Informatievoorziening. 

Door de voortschrijdende informatisering vervaagt steeds meer het onderscheid tussen 
archiefbescheiden, documenten en gegevens. In de analoge situatie is een officieel document 
voorzien van statusinformatie (datum, opsteller, etc). Document en statusinformatie vormen 
samen het archiefstuk. In de digitale werkwijze zijn statusinformatie en document gescheiden. 
Het traditionele begrippenkader komt daarmee onder druk te staan en meer beleidsterreinen 
dan alleen de traditionele informatievoorziening zijn betrokken bij de organisatie en beheer 
van de informatie. Gegevens uit interne applicaties kunnen archiefwaardig zijn en moeten 
daarom voldoen aan de eisen van integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

Het beleid voor de informatiehuishouding is uitgewerkt in het Informatiseringsplan gemeente 
Bergen 2008-2012 (2008) en twee documenten onder de hoofdtitel Roadrunner, Digitaal? 
Allemaal! (september 2010). Aan het Informatiseringsplan is een uitvoeringsprogramma 
gekoppeld waarin budget is gereserveerd voor digitalisering en informatiebeheer. 
Het 'Roadrunnerpakket' bevat een beleidsstuk, een plan van aanpak, de visie van het 
managementteam op de informatievoorziening, een advies aan het college van B en W en een 
concept-substitutiebesluit. Het doel van de (verbeterde) informatievoorziening is een 
uitmuntende interne dienstverlening. 
In Roadrunner formuleert het team haar visie op het documentaire informatiebeleid tot 2015. 
Het digitaal werken en proces- en zaakgericht werken worden als uitgangspunten genoemd. 
Het document beschrijft de inzet van een documentair structuurplan (DSP) en de inrichting 
van het digitaal informatiesysteem (het DMS). Een dergelijk DSP of geordend overzicht van 
archiefdocumenten is wettelijk voorgeschreven in artikel 18 van de Archiefregeling. Tevens is 
hiermee een begin gemaakt met één van de actiepunten uit het rapport van de archiefinspectie 
uit 2004. In Roadrunner wordt geanticipeerd op de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem 
zoals geformuleerd in artikel 16 van de Archiefregeling en een metagegevensschema zoals 
vastgelegd in artikel 19 van de Archiefregeling. 
Beide plannen gaan uit van een integrale visie op de informatievoorziening passend bij de 
bestuurlijke filosofie om een kwaliteitsslag in de dienstverlening te maken. De kaderstellende 
nota's sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en programma's op het gebied van digitale 
dienstverlening. Om vorm te geven aan de uitvoering van het informatiebeleid is er een DMS-
werkgroep actief. Deze bestaat uit leden van de werkeenheden 'Systemen' en 'Informatie' en 
staat onder leiding van een projectleider. 

Oordeel/Risico 's 

Er is hard gewerkt om in korte tijd beleid te ontwikkelen zodat het management een basis 
heeft om besluiten te nemen. Sinds het vorige inspectierapport is in de beleidsontwikkeling 
een stap voorwaarts gezet. Het Roadrunnerpakket bevat elementen om tot vormgeving en 
implementatie van beleid te komen, maar het is niet consistent en evenwichtig opgebouwd. 
De samenhang tussen het DMS Corsa, I-Controler (DSP-applicatie), de vakapplicaties en het 
Informatiseringsplan is onvoldoende uitgewerkt. De gewenste doelen en resultaten zijn niet 
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meetbaar gekoppeld aan een 'roadplanning' tot 2015 en aan het investeringsbudget. Anders 
dan in Roadrunner wordt gesteld, is de voorgenomen vervanging van vernietigbare stukken 
niet ter advisering voorgelegd aan, noch goedgekeurd door de gemeentearchivaris. Het 
concept-substitutiebesluit is niet voorzien van de nodige bijlagen, zoals het projectplan / 
handboek vervanging en de verklaring van instemming van de gemeentearchivaris. 
Tot 2015 is er sprake van een overgangssituatie waarin de analoge informatiehuishouding 
overgaat in een digitale. Onduidelijk is welke aanpak in deze hybride situatie wordt gevolgd 
en hoe aan de eisen van integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid invulling 
wordt gegeven. Ook ontbreekt een risicoanalyse. 

Tot nu toe heeft de Raad te weinig informatie gekregen over de informatiehuishouding om 
haar controlerende en sturende taak goed te kunnen uitvoeren. Volgens de 
Archiefverordening, artikel 9, wordt er periodiek, tenminste eenmaal per twee jaar, verslag 
aan de Raad uitgebracht. Aan deze verplichting is geen invulling gegeven; tot nu toe zijn geen 
jaarverslagen op het gebied van de informatiehuishouding uitgebracht. 

Het Besluit Informatiebeheer is in algemene termen opgesteld. Het is niet toegeschreven naar 
de gemeentelijke situatie en het is ook niet geactualiseerd na de reorganisatie in 2009. In het 
besluit staat niet beschreven welk organisatieonderdeel voor welke taken bevoegd en/of 
verantwoordelijk is. Dit is ook niet terug te vinden in de geactualiseerde delegatie- en 
mandaatregeling. 
Omdat een actueel overzicht van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over het 
informatiebeheer ontbreekt, loopt de organisatie het risico dat er onvoldoende toezicht is op 
de uitvoering van bedrijfsprocessen, dat taken niet, of juist dubbel worden uitgevoerd en er 
een gebrek aan zicht is wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het archief en de informatie 
opgenomen in diverse systemen. 

Aanbevelingen 
1. Actualiseer de Archiefverordening conform de huidige wet- en regelgeving en meld 

deze bij gedeputeerde staten. 
2. Actualiseer het Besluit Informatiebeheer en breng taken, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden in overeenstemming met de organisatie-inrichting, de 
delegatie- en mandaatregeling en het informatiebeleid. Neem in het Besluit een audit-
en controlefunctie op om de kwaliteit te bewaken. 

3. Verbreed de scope van interne controle naar de gehele informatiehuishouding, dus ook 
naar interne applicaties, databases en andere digitale stromen. 

4. Geef uitvoering aan de periodieke verslaglegging aan de Raad, bijvoorbeeld door aan 
te sluiten bij het systeem van afdelingsplannen, ontwikkeld in het kader van de 
planning en controlcyclus. Leg daarbij ook de inspectieverslagen van de 
gemeentearchivaris over. 

5. Licht het Roadrunnerpakket door op doelstellingen en toetsbare resultaten en stel op 
basis hiervan een plan van aanpak op met deelprojecten en/of activiteiten voor de 
periode tot 2015. Besteed in het plan aandacht aan: het overzicht en 
ordeningsstructuur, het metagegevensschema, het beoogde kwaliteitssysteem, de 
actualisering van standaarden en de aanpak en fasering tijdens de hybride 
overgangsperiode. Onderzoek de mogelijkheden om op termijn over te gaan op de 
vervanging van te bewaren archiefbescheiden. 

6. Stem de vervangingsprocedure voor vernietigbare archiefbescheiden af met RHC 
Alkmaar. 
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4. Proceseigenaren 

Bij deze inspectie zijn interviews gehouden met de proceseigenaren op de beleidsterreinen 
onderwijs, ontwikkeling en bestuurlijke besluitvorming. Een inspectie van de processen rond 
de WABO stond gepland. Door omstandigheden was dit proces echter nog niet ingericht en 
moest het uiteindelijk buiten beschouwing blijven. 

Sinds de reorganisatie in 2009 is de centrale archivering verder doorgevoerd. Er is nog 
decentraal archief aanwezig uit de periode voor de reorganisatie. 

Er zijn geen dienstverleningsovereenkomsten tussen 'Informatie' en proceseigenaren / 
afdelingen gesloten. In de gemeentebrede brochure Zo werkt men hier zijn afspraken op 
hoofdlijnen vastgesteld. Medewerkers ontvangen inkomende post zowel digitaal als op papier 
en er wordt van hen verwacht dat archiefwaardige stukken (inclusief e-mail) en dossiers aan 
'Informatie' worden overgedragen. Momenteel levert 'Informatie' geen 
managementrapportages vanuit Corsa zodat voortgang en afdoening niet bewaakt kunnen 
worden. 

4.1 Ruimtelijke Ordening 

De Afdeling Ontwikkeling gebruikt naast Corsa een eigen vakapplicatie, Crotec, ter 
ondersteuning van het werkproces en voor de publicatie van digitale bestemmingsplannen. 
Het is nog niet bekend hoe digitale versies bewaard en beheerd moeten worden door 
'Informatie'. Er heeft nog geen overdracht van digitale bestemmingsplannen plaatsgevonden. 
De Corsa-module 'bouw' is ingericht om het behandelen van bouwvergunningen te 
ondersteunen. Na de invoering van de WABO (1 oktober 2010) is voorlopig vastgesteld dat 
Corsa niet voldoet voor de behandeling van omgevingsvergunningen. Er is nog geen keuze 
voor een nieuwe applicatie gemaakt. 

4.2 Onderwijs en Leerlingenadministratie 

De onderwij sdossiers 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 de ambtenaren afgedrukt en in de dossiers gevoegd. 

Voor de leerlingenadministratie is de applicatie Key20nderwijs in gebruik. Daarnaast is er 
een Excellijst voor de adresbestanden. De leerlingenadministratie wordt jaarlijks 
overgedragen aan 'Informatie'. 

4.3 Bestuurlijke Besluitvorming 

Besluitvormende stukken worden opgenomen in het contentmanagementsysteem RIS/BIS en 
in Corsa. 
Met RIS/BIS worden de stukken op de website gepubliceerd. Corsa en RIS/BIS zijn niet 
gekoppeld. De directiesecretaris bewaakt de kwaliteit en inhoudelijke consistentie van de 
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adviezen en conceptbesluiten. Er is een procedure voor de bestuurlijke stukken gepubliceerd 
op het Intranet. In de procedure staat dat, als een advies of besluit is goedgekeurd, de stukken 
zo snel mogelijk in papieren vorm bij 'Informatie' moeten worden aangeleverd. 

Oordeel/Risico 's 

De afspraken tussen de afdelingen en 'Informatie' over kwaliteitseisen, waardering en 
selectie, dossiervorming en overdracht zijn alleen op hoofdlijnen vastgelegd. De 
verantwoordelijkheid voor de overdracht van papieren stukken ligt in de praktijk bij de 
opsteller/behandelaar. Na overdracht kan 'Informatie' geen volledigheidstoets uitvoeren. 
'Informatie' levert een beperkte meerwaarde voor de werkprocessen omdat status en kwaliteit 
van informatie niet worden bewaakt. Er is niet gegarandeerd dat informatie volledig, actueel 
en snel beschikbaar is. Ook voor het management levert 'Informatie' een geringe meerwaarde 
omdat er geen managementrapportages over de informatievoorziening worden opgesteld. 
De serviceverlening van 'Informatie' wordt positief gewaardeerd; het team is herkenbaar en 
bereikbaar. 
Tijdens de inspectie is gebleken dat bij functiewisselingen en tussen afdelingen de overdracht 
van informatie stroef verloopt. Aan de overdracht van digitale bestanden, website(publicatie)s 
en gegevens uit vakapplicaties is nog weinig aandacht besteed. 

Aanbevelingen 
7. Maak afspraken met afdelingen over (te bewaren) digitale informatie en de inrichting 

van een digitale beheeromgeving. Stem de inrichting van een digitale beheeromgeving 
af met een in te richten digitaal depot van het RHC Alkmaar. 

8. Stel dienstverleningsovereenkomsten op met duidelijk vastgelegde afspraken over 
informatie en informatiebeheer, zoals over aanlevering, metadatering, toepassing van 
de selectielijst, afsluiting en overdracht. 

9. Maak afspraken over inhoud en frequentie van managementsrapportages gericht op de 
informatievoorziening. 

10. Faciliteer de werk- en informatieoverdracht bij functie- en taakwisselingen. 
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5. Ondersteuning vanuit ICT 

De gemeente Bergen maakt gebruik van het DMS-pakket Corsa, Corsa Capture en het 
sjablonenpakket in de MIT-office-versie. Voor de procesinrichting en kenniskaarten wordt 
gebruik gemaakt van de DSP-tool I-Controler van Split-Vision. De uitrol van MyCorsa staat 
gepland voor februari 2011. Voor de NAW-gegevens is een koppeling met de Gemeentelijke 
Basis Administratie gebruikt. Een samenhangend overzicht van alle informatiegerelateerde 
applicaties (architectuuroverzicht) ontbreekt vooralsnog. 
De genoemde applicaties voor 'Informatie' voldoen aan de inkoopvoorwaarden. De 
werkeenheid 'Systemen' verzorgt het technisch onderhoud of heeft daarvoor 
servicecontracten afgesloten. Er wordt dagelijks een back-up gemaakt. Bij het terugplaatsten 
van de tapes is het verlies van één dag werk de maximale schade. Er is een vaste 
vervangingscyclus voor hardware en tapes. 
De applicatiebeheerder is belast met de functionele inrichting en regelt de autorisaties op basis 
van beveiligingsbeleid. De achtervang is geregeld. 
Vanuit processen is gemeld dat de werkeenheid 'Systemen' altijd betrokken wordt bij de 
aanschaf, inrichting en het (technisch) beheer van (vak)applicaties. 'Informatie' wordt niet 
altijd of pas in een laat stadium betrokken bij de inrichting van applicaties waarin informatie 
wordt beheerd. 

Oordeel/Risico 's 

Het onderbrengen van ICT en informatievoorziening in één team bevordert de integrale 
aanpak en de onderlinge afstemming binnen het verandertraject dat nu is ingezet. 
Het ontbreken van een architectuuroverzicht maakt dat er geen goed zicht is op welke 
informatie zich in welke systemen bevindt. Dit zorgt voor doublures, vermindert de efficiëntie 
en vergroot de beheerlast. Niet duidelijk is of en op welke wijze de informatie opgenomen in 
(vak)applicaties kan worden overgezet naar DMS Corsa. 
Met de implementatie van het digitale werken wordt het DMS Corsa een bedrij fskritische 
applicatie. 

Aanbevelingen 
11. Geef voorrang aan het opstellen van een architectuuroverzicht. 
12. Betrek 'Informatie' altijd en in een vroeg stadium bij de aanschaf en inrichting van 

(vak)applicaties waarin digitale informatie wordt gevormd en beheerd. 
13. Breng DMS Corsa onder bij de bedrij fskritische applicaties. 
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6. Uitvoering 

6.1 Werkproces informatiebeheer 

Het informatie- en archiefbeheer is merendeels centraal georganiseerd, maar in enkele 
situaties is sprake van een decentraal beheer. De inkomende post wordt sinds september 2009 
gedigitaliseerd, via Corsa, beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het werkproces en 
vervolgens op afdelingsniveau toegewezen. Daarnaast worden de papieren stukken de 
organisatie ingestuurd. Ondanks de digitalisering is het papier nog steeds leidend. 
Aangegeven is dat circa 25% tot 30% van de geregistreerde ingekomen stukken niet retour 
komt en/of wordt geregistreerd in een dossier. Op afdelingen blijft dynamisch archief liggen. 
De omvang daarvan is onbekend. 
'Informatie' beheert de inkomende mail op het centrale e-mailadres. De overige inkomende 
mail en alle uitgaande mail worden niet geregistreerd. Uitgaande stukken worden op papier 
aangeleverd door de ambtenaren. Er wordt in Corsa een koppeling gelegd tussen de 
inkomende en uitgaande stukken. Interne stukken kunnen geautomatiseerd digitaal worden 
aangeboden in Corsa. De registratie (metadatering) is deels gestandaardiseerd. De 
dossieromschrijvingen worden door 'Informatie' gemaakt. Hierbij heeft men geen uniforme 
werkwijze. De ontsluiting van oudere series binnen Corsa is beperkt. 
'Informatie' beschikt over diverse werkinstructies voor documentbehandeling en 
archiefbeheer op de eigen afdelingsschijf. 

Voor het gehele archief is de BAC-classifïcatie het uitgangspunt. Voor het dynamisch archief 
worden, binnen de BAC-classifïcatie, momenteel verschillende ordeningsprincipes uitgetest. 
In het semi-statisch archief zijn de te vernietigen series op jaar geordend. De gemeentelijke 
selectielijst wordt toegepast voor het waarderen en selecteren van dossiers. Er is geen lokale 
selectielijst. Jaarlijks vindt er schoning plaats. De uitleningen zijn in Corsa en via 
uitleenkaarten geadministreerd. Er is sturingsinformatie op uitlening beschikbaar. Zowel 
'Informatie' als het RHC Alkmaar houdt een administratie bij over uitgeleende dossiers uit 
het overgebrachte archief. 

De archiefmaterialen ten behoeve van de materiële verzorging zijn ingekocht bij het Centraal 
InkoopBureau (CIB) en voldoen aan de voorschriften. Dit is in de inkoopvoorwaarden 
vastgelegd. 

In 2008 heeft de gemeente Bergen de archieven van de gemeente Bergen (1980-2000), de 
gemeente Egmond (1988-2000) en de gemeente Schoorl (1980-2000) in de zin van de 
Archiefwet overgebracht naar het RHC Alkmaar. Uit het archievenoverzicht blijkt dat er nog 
archiefbestanden zijn die voor overbrenging in aanmerking komen. 

Oordeel/Risico 's 

Het DMS Corsa biedt geen compleet en betrouwbaar overzicht omdat niet alle voor het 
werkproces relevante archiefbescheiden worden geregistreerd. Het beheer van informatie op 
afdelingsschijven en in vakapplicaties valt buiten het beheer van 'Informatie'. Over de 
kwaliteitseisen authenticiteit en integriteit zijn geen afspraken gemaakt. Gebruikers kunnen 
niet alle documenten betreffende een zaak in samenhang raadplegen, omdat noch in het 
archief, noch op de werkplek een compleet dossier bewaard wordt. Dit houdt risico's in. 
Omdat de informatie versnipperd is opgeslagen is de kans groot dat beslissingen op basis van 
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onvolledige informatie worden genomen en dat er onvoldoende verantwoording kan worden 
afgelegd. Selectie voor bewaren of vernietigen kan niet goed plaatsvinden. De kans bestaat 
dat er niet voldaan wordt aan de vernietigingsplicht of dat er te vroeg wordt vernietigd. 
Incomplete dossiers verhinderen een efficiënte overbrenging naar het RHC Alkmaar. 
Binnen 'Informatie' worden werkzaamheden dubbel uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het zowel 
digitaal als analoog verwerken van de inkomende post. Behalve dat dit geen efficiënte 
werkwijze is, zorgt het ook voor een groot risico op het versiebeheer en op de volledigheid 
van het archief. 
Hoewel de uitlening is geadministreerd, vindt de controle op tijdige retournering onvoldoende 
plaats. De sturingsinformatie verliest daarmee haar waarde. Bovendien is de kans aanwezig 
dat dossiers zoek raken. 
Tijdens de inspectie bleek dat het vinden van documenten en dossiers soms zeer moeizaam 
verloopt. Dankzij de grote inzet van de medewerkers van 'Informatie' kon een deel van de 
stukken toch nog teruggevonden worden. Het gevolg is dat de kwaliteitseis bruikbaarheid 
onder druk staat. 

Door de overbrenging van eerdergenoemde archieven is een groot deel van de geschiedenis 
van de gemeente Bergen openbaar en toegankelijk gemaakt. Het verdient alle waardering dat 
de gemeente deze inspanning heeft geleverd. 

De wettelijke verplichting tot overdragen geldt ook voor de bouwvergunningen. De hiervoor 
in aanmerking komende bouwvergunningen dienen uiterlijk eind 2014 naar het RHC Alkmaar 
te worden overgebracht. Indien de gemeente digitalisering van de vergunningen voor eigen 
gebruik wenselijk acht, dan dient hiertoe een plan van aanpak opgesteld te worden waarin 
tevens voldoende middelen worden gereserveerd. 
Ook zijn er akten van de burgerlijke stand die voor overbrenging in aanmerking komen. 

Aanbevelingen 
14. Heroverweeg op korte termijn het verspreiden van analoge informatie in de organisatie 

die ook digitaal wordt aangeboden. Neem een beslissing over de keuze voor digitale of 
analoge informatie zodat de hybride periode afgebakend is. 

15. Breng alle procedures over de analoge en digitale informatievoorziening binnen de 
organisatie onder in een handboek. Laat dit vaststellen door het management en maak 
het via de interne communicatiekanalen bekend. 

16. Zie toe op een uniforme uitvoering van de interne werkprocessen binnen 'Informatie'. 
17. Zie toe op tijdige retournering van uitgeleende dossiers. 
18. Zorg dat digitale bestanden (inclusief e-mail) in het overzicht / DSP worden 

vastgelegd en onder controle van 'Informatie' worden gebracht. 
19. Stel een plan van aanpak op voor de bewerking en overbrenging (in 2014) van de 

hiervoor in aanmerking komende bouwvergunningen en stel hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar. Neem in het plan ook eventuele digitaliseringswensen op met 
betrekking tot de vergunningen. 

20. Breng de hiervoor in aanmerking komende akten van de Burgerlijke Stand in overleg 
met het RHC Alkmaar over. 
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6.2 Personele situatie 

De provinciale archiefinspectie (PAI) is namens gedeputeerde staten belast met het toezicht 
op de zorg voor de archieven waaronder de aanwezigheid van voldoende deskundig personeel 
valt. Deze taak zal op termijn overgaan naar het RHC Alkmaar. Vooruitlopend op deze 
taakwijziging en in overleg met de PAI is dit zorgaspect meegenomen. 

Onderstaand schema geeft de huidige bezetting van Team Systemen en Informatie weer. 

Taken 

teamleider* 
medewerker I&A (HBO-
niveau) 
systeembeheerder (MBO-
niveau) 
helpdesk (MBO-niveau) 
post- en documentaire 
werkzaamheden (VMBO-
niveau) (herwaardering lopend) 
dossiervorming en 
documentaire werkzaamheden 
(MBO-niveau) 
fotoarchief en bibliotheek 
(VMBO-niveau) 
functioneel applicatiebeheer 
(MBO-niveau)** 
Bedrij fshulpverlening 

* Teamleider verricht geen in 

fte 

1 
1,7 

4 

0,86 
2,5, feitelijk 2 

3,7, feitelijk 
4,2 

0,5 

1 

2 uren per 
maand 

ïoudelijke taken 

Schaal 

10 
9 

8 

7 
5 -7 

7 

5 

7 

fte berekening 
Informatie 
-

-

-

-

2 

4,2 

-

-

-

6,2 ft totaal 

** Applicatiebeheer valt buiten rekenmethode 

Voor het vaststellen van de benodigde kwantitatieve bezetting is gebruik gemaakt van een 
berekeningsmethode gebaseerd op 1 fte voor circa 25 archiefproducerende en -gebruikende 
ambtenaren die worden ondersteund door de werkeenheid Informatie. Hierbij worden wel 
postregistratie en het dynamische archiefbeheer meegerekend maar niet het semi-statisch 
archiefbeheer en het applicatiebeheer. 
De gemeente Bergen heeft in totaal 234 fte aan medewerkers in dienst, waarvan er 190 onder 
de bovengenoemde categorie ambtenaren vallen. Volgens de rekenmethode is 7,6 fte nodig 
terwijl 6,2 fte beschikbaar is. 

Het semi-statisch archief omvat circa 864 ml, waarvan minimaal 44 ml geschoond/bewerkt 
moet worden, 455,5 ml op vernietigingsjaren is gesteld en 334 ml bestaat uit bouwarchief 
(zie bijlage). 
Uitgangspunt voor de beheersituatie is dat dossiers al in de dynamische fase zijn voorzien van 
een bewaartermijn en vernietigingsgrondslag. Het beheer van het semi-statisch archief bestaat 
dan uit het controleren van aangeleverde dossiers, het plaatsen in archiefdozen, registratie, 
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informatie verstrekken en het organiseren van de jaarlijkse vernietiging. Voor deze 
activiteiten geldt als ervaringsgegeven 0,2 tot 0,5 fte op jaarbasis. 
Het bewerken van 44 ml archief valt buiten genoemde beheersituatie. Dat geldt eveneens 
voor de bewerking van 5 tot 10 ml werkvoorraad in de werkruimte van 'Informatie' en het 
dynamisch archief verspreid over de afdelingen. 

Sinds de reorganisatie zijn de kennis en vaardigheden op gebied van technisch en functioneel 
beheer van hard- en software binnen één team Systemen en Informatie gebracht. 

Er is binnen 'Informatie' kennis op het niveau SOD I, SOD II (modules) en W A aanwezig. 
De functie van applicatiebeheerder met achtervang is ingevuld. De applicatiebeheerder 
verricht onder andere werkzaamheden voor het DMS Corsa en heeft daarvoor een opleiding 
gevolgd. Voor de inrichting van de digitale werkomgeving wordt kennis en ervaring op 
projectbasis ingehuurd. 

Het actualiseren van kennis vindt plaats door onderhouden van contacten met onder andere de 
gemeente Alkmaar, het bijwonen van regionale bijeenkomsten en volgen van opleidingen. 
'Informatie' heeft onlangs in-company-opleidingen over de nieuwe archiefregeling en 
zaakgericht werken gevolgd. Er is een opleidingsbudget beschikbaar. 

Oordeel/Risico 's 

Uit de toepassing van de rekenmethode blijkt een onderbezetting van ruim 1 fte voor de 
werkeenheid 'Informatie'. Daarbij komt nog minimaal 0,2 fte voor het beheer van het semi-
statisch archief. 
De informatieverstrekking vergt meer tijd en inzet door de onvolledigheid van de dossiers, de 
beperkte informatieontsluiting en de werkvoorraad. Medewerkers van 'Informatie' zijn 
ingezet om het digitaliseringsbeleid te ontwikkelen en vorm te geven. Een medewerker is 
projectleider van de DMS-werkgroep. Medewerkers uit 'Informatie' worden vrijgemaakt om 
nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. De functie van applicatiebeheerder en eventuele 
achtervang is ingevuld. 

Over de invloed van digitalisering op de lange termijn zijn nog geen kengetallen beschikbaar. 
De praktijk wijst uit dat in de fase van verandering naar digitalisering en in de hybride situatie 
(beheer van analoge en digitale informatie) meer medewerkers nodig zijn. De verwachting is 
dat op langere termijn door de digitalisering personele capaciteit vrijkomt, maar dat de 
kwaliteit van het werk anders wordt. Het werk wordt gemiddeld genomen moeilijker door het 
proces- en zaakgericht werken en vergt andere competenties van het personeel. 

De samenvoeging van Systemen en Informatie legt de basis voor onderlinge uitwisseling van 
kennis, vaardigheden en ervaringen. 

'Informatie' beschikt niet over een senior medewerker die inhoudelijk adviseert, rapporteert 
en procedures opstelt en bewaakt. Om het traject op gebied van digitalisering, zaakgericht 
werken en het beheer te borgen is komende jaren kennis en ervaring nodig. Het doorvoeren 
van het ingezette verandertraject evenals het (in)richten van landelijke ontwikkelingen over 
(digitale) dienstverlening vraagt andere kwaliteiten van medewerkers. 
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Aanbevelingen 
21. Beschouw de werkvoorraad in het dynamisch en semi-statisch archief als achterstand, 

pak deze projectmatig aan en laat het (eventueel extern) bewerken. 
22. Breid de formatie uit met capaciteit voor de overgangsperiode waarin het digitale 

werken wordt gerealiseerd. 
23. Licht de kwalitatieve bezetting door op competenties voor proces- en zaakgericht 

werken. 
24. Neem jaarlijks trainingen/cursussen over digitalisering en digitaal werken, wet- en 

regelgeving, adviseren en rapporteren op in het opleidingsplan. 

6.3 Archiefruimte 

De provinciale archiefinspectie (PAI) is belast met het inspecteren van de archiefruimte. 
Hoewel deze taak op termijn overgaat naar het RHC Alkmaar, is de archiefruimte niet 
uitvoerig geïnspecteerd. In de archiefruimte is geen acuut ruimteprobleem gesignaleerd. Wel 
is geconstateerd dat de klimaatsensor defect is, waardoor klimatologische gegevens niet 
kunnen worden bijgehouden. 

In de ruimte achter de publieksbalie zijn zowel te vernietigen als te bewaren 
archiefbestanddelen geplaatst. Deze ruimte voldoet niet aan de voorschriften die wet stelt voor 
te bewaren archiefbestanddelen (de akten van de Burgerlijke Stand). 

Een calamiteitenplan voor het archief, opgesteld in 2006, is aanwezig. Het calamiteitenplan is 
niet geactualiseerd en de daarin opgenomen maatregelen zijn niet (periodiek) getest. 
Maatregelen voor archief op digitale dragers zijn niet in het plan opgenomen, evenals een 
eventuele verwijzing naar een calamiteiten- of herstelplan bij ICT. 

Aanbevelingen 
25. Actualiseer het calamiteitenplan. Verduidelijk in dit plan de reikwijdte voor informatie 

op papieren en digitale dragers. Ontwikkel voor archieven op digitale dragers een 
calamiteiten- en herstelplan en/of neem dit op bij de maatregelen voor ICT. 

26. Verbeter de bewaarcondities van de bescheiden van de burgerlijke stand in de ruimte 
achter de publieksbalie. 

27. Laat de klimaatsensor in de archiefruimte zo spoedig mogelijk repareren. 
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Bijlage 1 - Overzicht van geïnterviewden 

De interviews zijn afgenomen door Henriette van der Stappen in aanwezigheid van Karel 
Renders als toehoorder. 

Op 4, 9 en 16 november is gesproken met: 

- Hr. R. Groninger, gemeentesecretaris, directeur 
- Hr. J. Hemmen, hoofd afdeling Interne Dienstverlening 
- Mw. C. Klein, teamleider Team Systemen en Informatie, onderdeel van de afdeling 

Interne Dienstverlening 
- Hr. H. Evers, medewerker Informatie, Team Systemen en Informatie, 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, lste medewerker Directie Ondersteuning 
Hr. H. Vogel, stedenbouwkundige, Afdeling Ontwikkeling 

- Hr. S. Plezier, vormgever, Team Vormgeving, 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 B en W op 22 september 2009 en de 
Gemeenteraad op 3 november 2009 
Uitwerking hoofdlijnenakkoord 2006-2010, vastgesteld op 30 mei 2006 en 6 juni 
2006 (B en W 060341), vastgesteld bij Raadsbesluit op 27 juni 2006 
Delegatie en mandaatbesluit van de gemeente Bergen 2010, vastgesteld door B en 
W op 9 februari (B en W 100071) en door de Gemeenteraad op 30 maart 2010 
Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008 - 2012 met uitvoeringsprogramma 
versie april 2008 met besluit vastgesteld op 22 april 2008, B en W 08025 
Roadrunner Digitaal? Allemaal! Beleid m.b.t. de documentaire 
informatievoorziening (in een digitale omgeving) met Visie informatievoorziening 
in Bergen (bijlage 1), versie 15 september 2010 + Plan van aanpak en 
voorwaarden voor digitaal werken (in een digitale omgeving), versie 15 september 
2010 + concept-substitutiebesluit van 13 september 2010 voorzien van B en W 
advies (kortweg Roadrunnerpakkei) 
Kwaliteitshandvest (concept) interne servicenormen - fase 1, versie 23 januari 
2008 met besluit op gewijzigd concept, vastgesteld op 29 januari 2008 (B en W 
080041) 
Handboeken Beveiliging informatievoorziening: Beveiligingsbeleid 
Informatievoorziening, concept, versie 1.1 van 1 november 2010 
Calamiteitenplan archief gemeente Bergen, versie 30 maart 2006 
Functieboek gemeente Bergen opgesteld door van Leeuwendaal Advies bv, versie 
21 januari 2009 met besluit vastgesteld op 13 januari 2009 (B en W 080812). Het 
functieboek bevat een organogram. 
Archiefverordening gemeente Bergen 2004, nr 10-234, vastgesteld op 26 oktober 
2004 
Besluit informatiebeheer gemeente Bergen 2004, nr 2004-27617, vastgesteld op 2 
november 2004 
Diverse machtigingen tot vernietiging, vernietigingslij sten en verklaringen van 
overdracht en overbrenging van voormalige gemeente Bergen, Egmond en Schoorl 
en periode vanaf 2001 
Documentair Structuurplan in ontwikkeling; printscreens van kenniskaarten in I-
Controler 
Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke 
organen; Bergen heeft geen lokale toevoeging op de selectielijst 
Inventarislijst 
Procedures over lijst voor postregistratie van juli 2010, HB documentbehandeling, 
versie 04 
Procesbeschrijvingen onderdeel Documentaire Informatievoorziening (DIV), 
versie 2.0 van 26 oktober 2006 
Product dienstcatalogus (PDC) onderdeel Documentaire Informatievoorziening 
(DIV), versie 2.0 van 27 oktober 2006 
Procesbeschrijvingen onderdeel I&A, versie 2.0 van 27 oktober 2006 
Handleiding digitaal aanleveren / opstellen en route bestuursstukken; geen 
versie/datum 
Testverslag gemeente Bergen, van P. de Blécourt Getronics Nederland BV, versie 
28-07-2010 
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Correspondentie tussen gemeente Bergen en RHC Alkmaar over onderwerpen 
o rioolinspectie (gegevens over de beschrijving) in oktober 2010 
o digitale salarisadministratie in maart/april 2008 
o taakoverdracht en archivering (uitbesteden taken o.a. belastingen op grond 

van DVO en/of gemeenschappelijke regeling) in december 2009/februari 
2010) 

o substitutie in februari 2009 
Rapport van de Provinciale Archiefinspectie en het RHC Alkmaar bij de gemeente 
Bergen 12 februari 2004 met Inspectie van archiefruimte 0.08 en begeleidende 
brief van 30 juni 2004 nr. 2004-28890 
Plan van Aanpak rapport Provinciale archiefinspecteur van 2 augustus 2004, versie 
0.28 + vervolgrapportage van april 2005, versie 0.92 met brief van 20 april 2005, 
kenmerk 2005.07094 + rapportage van 18 januari 2006, versie 0.93 kenmerk 
0601134 + eindrapportage van mei 2008, versie 1.0 met brief van 17 juni 2008, 
kenmerk 0806140 
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Bijlage 3 - Overzicht van archieven 

Dit overzicht beschrijft de situatie van oktober 2010 en is ingevuld en van een noot voorzien 
door de contactpersoon Herman Evers. 

DYNAMISCH ARCHIEF 

Archiefvormer 
Centraal dynamisch 
archief 

Griffie, rekenkamer 
stukken 

WVG/WMO 

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

Afdeling Financiën 

Afdeling 
Begraafplaatsen 

Sociale Zaken 

Looptijd 
2001-

2008-

1985(2006) 

2005-

1919-

2008-

2001 

1978-

m1 

70 

0,5 

40 

14 

8 

4 

5 

40 

Selectie 
BenVT 

BenVT 

BenVT 

BenVT 

VT 

BenVT 

BenVT 

Bewerking 
Een gekwalificeerde 
kracht dient dossiers 
aan te leggen, te 
schonen en materieel te 
verzorgen. Dossiers 
invoeren in een 
geautomatiseerde 
dossierinventaris 

Een gekwalificeerde 
kracht dient dossiers 
aan te leggen, te 
schonen en materieel te 
verzorgen. Dossiers 
invoeren in een 
geautomatiseerde 
dossierinventaris 
Door afdeling combie 
Div 

Een gekwalificeerde 
kracht dient dossiers 
aan te leggen, te 
schonen en materieel te 
verzorgen. Dossiers 
invoeren in een 
geautomatiseerde 
dossierinventaris 

Ordening, toegang 
Corsa 

Wordt opgenomen met 
afdDIV 

Alfabetisch op adres, 
Eigen registratiepakket 
Dossier reg. Corsa 

Op jaar en op alfabet 
Gedeeltelijk in Corsa 

Rechtstreeks via 
opschriften 

Combie afd /Div 

op grafhummer en in 
eigen digitaal systeem 
Er is ook een 
kaartenbak aanwezig 
(?) 
Alfabetisch 
Dos reg in Corsa 
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Milieu 

Personeel 

Vrijwillige 
Brandweer 

personeel 

TOTAAL dynamisch 
archief 

2001-

1978-

6 

2 

189,5 

BenVT 

BenVT 

Dossiers door MRA 
Hertog Aalbrecht weg 
RHCA 

Afdeling/ combi Div 

Afdeling/ combi Div 

In handen van MRA 

Alfabetisch 
Rechtstreeks via 
opschriften, dossiers in 
Corsa 
Alfabetisch Corsa/ 
digitaal project loopt 

SEMI-STATISCH ARCHIEF 

Archiefvormer 

Depot semi-statisch 
archief 
Stelling 1 
Bewaren archief 10 
jarenblok 2001 2010 
Stelling 2 
Bewaren archief 10 
jaren blok 2001-2010 
Vervolg Stelling 2 
Werkvoorraad nog te 
archiveren 

Vervolg stelling 2 
Raadstukken en bron 
documenten 
Stelling 3 
Bouwdossiers 
Stelling 4 
Bouwdossiers 
Vervolg Stelling 5 
Bouwdossiers 
Stelling 6 
Bouwdossiers 
Stelling 7 
Bouwvergunningen 
v.m. gemeente Schoorl 

Looptijd 

2001-
2010 

2001-
2010 

2001-
2010 

2001-

2001-

2001-

2001-

2001-

1901-
2000 

m1 

28 

7 

9 

4 

28 
28 

28 

28 

28 

Selectie 

BenVT 

BenVT 

BenVT 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Bewerking 

Dossiers moeten nog 
worden geschoond 

Dossiers moeten nog 
worden geschoond 

Ordening, toegang 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Nog Te bewerken 
archief 
Gedeeltelijk 
voorgeregistreerd 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 
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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 
Vervolg stelling VW 
2012,13,14 

Stelling 15 
VW 2041-

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 

1901-
2000 

1901-
2000 

1901-
2000 

1901-
1979 

1901-
1979 

1947-
2010 

1944-
2010 

1996-
2000 

1920-
2010-
1955-
2010 
1931-
2009 
1931-
2010 
1947-
2010 
1938-
2010 
1949-
2010 
1953-
2009 
1954-
2010 
1944-
2009 
1944-
2009 
1944-
2009 

23 

28 

22 

28 

23 

28 

22,5 

21 

20 

27 

32 
30 

40 

40 
40 

35 

40 

20 

14 

14 

B 

B 

B 

B 

B 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

VT 

Gedeeltelijk 
samengevoegd met 
latere periode 
Gedeeltelijk 
samengevoegd met 
latere periode 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa, Alfabetisch 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 
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Stelling 28 
Soza Dossiers 
Stelling 29 

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

Locatie Elkshove 

Locatie RHC Alkmaar 

Gemeente 
(2004)Bergen,.Archief-
, persoons- en 
woningkaarten 
(2004)Voormalige 
gemeente Schoorl, 
Blok IV 
(20Q4)Voormalige 
gemeente Schoorl. Te 
vernietigen materiaal 
(op termijn in 2004). 
Gemeente Bergen 
2001-

(2004)Voormalige 
gemeente Egmond. 

TOTAAL semi-statisch 
archief 
TOTAAL dynamisch 
en semi-statisch archief 

1980-
2000 

1980-
2000 

~ 

20-10-
2010 nog 
nazien op 
lokatie 
RHCA 
niet 
bekend 

niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

niet 
bekend 

26 

~ 

32 

40 

30 

863.5 

1053 

VT 

B 

B 

— 

B 

VT 

VT 

B 

Nog bewerken en op 
termijn stellen 

~ 

Integrale bewerking 
door gekwalificeerde 
kracht 

Integrale bewerking 
door gekwalificeerde 
kracht 
Integrale bewerking 
door gekwalificeerde 
kracht 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

Corsa 

~ 

Noot: 
Minder gecontroleerde Inkomende stukken en archiefstroom: 
- Afdeling Soza/ Wmo: eigen registratie van ingekomen en uitgaande stukken, 
dossierregistratie door DIV; 
- Idem voor de afdeling Begraafplaatsen; 
- Correspondentie/telefoon via KlantContactCentrum; 
- Griffie heeft rekenkamerstukken van 2008 en later. 
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Afkortingen/begrippen: 
B: bewaren; V: vernietigen; VT: vernietigen op termijn; SSA: semi-statisch archief 

Integrale bewerking: 
• Vooronderzoek uitvoeren 
• afgedwaald archief terugbrengen 
• vreemd archief afscheiden 
• archief eventueel afsluiten 
• selectie in B, V en VT 
• beschrijven in inventaris volgens de Normen goede en geordende staat 
• materieel verzorgen 

Materiële verzorging: 
• Ontdoen van ijzerwerk, plastic, elastiekjes, oude hechters enzovoorts 
• Verpakken in zuurvrije omslagen met zuurvrije tabstroken en voorzien van etiketten 
• Verpakken in zuurvrije dozen. Ook banden en delen in dozen verpakken. 
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