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Betreft: Interbestuurlijk Toezicht Uitvoering Archiefwet 201 5 

Geacht college, 

In vervolg op onze brief van 30 januari 201 5, kenmerk 
51 2679/526597, met de beoordeling van de uitvoering van de 
Archiefwet in uw gemeente, berichten wij u het volgende. 

In 201 5 ontvingen wij opnieuw, conform onze Informatieverordening, 
t i jdig informatie over de actuele stand van zaken op dit terrein. Deze 
informatie bestond uit het Verslag archief-KPI's Bergen (N-H) 201 5 
(Archiefverslag), een reactie van uw college en overige bijlagen. Het 
verslag is tevens ter kennisneming aan de raad gezonden. 

Naar aanleiding van het Archiefverslag van de gemeentearchivaris en 
onze brief van 30 januari 2015 voerden onze archiefinspecteurs op 
1 december j l . overleg in een verificatiegesprek met mevrouw 
Westerbeek, senior medewerker Systeem en Informatie. Namens de 
gemeentearchivaris was de heer Van der Horst aanwezig. 
Omdat de situatie van de overige BUCH-gemeenten tegeli jkerti jd werd 
besproken waren tevens mevrouw Mechelse, archiefinspecteur van het 
Noord-Hollands Archief en de DIV-vertegenwoordigers van Uitgeest, 
Castricum en Heiloo aanwezig. De nadruk lag op de voortgang van de 
verbeterpunten uit 2014 en de gevolgen van de voorgenomen BUCH-

samenwerking. 

Ten opzichte van 201 4 hebben zich de volgende positieve 
ontwikkelingen voorgedaan: 

Aanvullend op het Archiefverslag heeft Bergen een verhelderend en 
praktisch memo opgesteld met actiepunten en een reële planning 
voor de uitvoering. 
Een Handboek vervanging is vastgesteld en op basis daarvan is een 
besluit tot vaststelling genomen, waardoor aan het hybride 
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informatiebeheer een einde is gekomen. Dit is een groot 
compliment waard. 

Aandachtspunten voor uw organisatie op het terrein van de Archiefwet 
zijn nog: 

1. Een digitale bewaarstrategie wordt in de praktijk toegepast, maar 
dient nog vastgesteld te worden. 

2. Een archievenoverzicht is beschikbaar voor de centraal beheerde 
informatie. Dit dient aangevuld te worden met de decentraal 
beheerde informatie. 

Onze beoordeling over 201 5 is gebaseerd op dezelfde criteria als in 
2014. Op basis daarvan en het bovenstaande constateren wij dat de 
gemeente Bergen stappen heeft gezet waardoor de kwaliteit van de 
informatiehuishouding verder is verbeterd en de kwalificatie adequaat is 
gehandhaafd. Onze gesprekspartners konden zich in dit oordeel vinden. 

U heeft twee achtereenvolgende jaren aangetoond, dat de archiefzorg 
en informatiebeheer voldoende op orde zijn. Daarom willen wij het 
toezicht op het terrein van de Archiefwet versoberen. De wijze waarop 
zal in overleg met u nader worden bepaald. 

Wij wensen u veel succes in de komende t i jd . 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
naîĩiens dezen, 

sŵctoiįmanager Kabinet, 


