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Geacht college, 

Zowel in 2014 als 201 5 hebben wij de uitvoering door uw gemeente van 
taken, voortvloeiend uit de Archiefwet- en regelgeving als 'adequaat' 
beoordeeld, zie onze brieven van 30 januari 201 5, kenmerk 
51 2679/526597 en 1 2 januari 201 6, kenmerk 654273/752655. 

De uitgangspunten voor het interbestuurli jk toezicht op grond van de 
Wet Rgt zijn 'sober, in vertrouwen en op afstand'. Nu wij twee jaar 
achtereen hebben geconstateerd, dat u deze taak, die wij als 
risicogebied hebben aangemerkt, goed uitvoert, hebben wij besloten 
over te gaan op een versobering van ons toezicht. 

Zoals eerder via mail meegedeeld, stellen wij voor dat wij dit met 
ingang van 2016 als volgt invullen. Wij ontvangen nog wel vóór 1 5 ju l i 
jaarl i jks de informatie zoals bepaald in artikel 1 van de provinciale 
Informatieverordening van u, maar voeren daar vervolgens slechts een 
verkorte analyse op uit. Vervolgens delen wij u de resultaten van deze 
analyse mee. Mochten uit de analyse nog vragen of opmerkingen ri jzen, 
dan zullen wij alsnog ambteli jk contact opnemen. 

Deze werkwijze is dit jaar al gevolgd. Uit de door ons op 1 3 ju l i j l . 
ontvangen informatie, het eveneens aan de raad gezonden Verslag 
archief-KPI's, Gemeente Bergen (N-H) 2016, met bijlagen, bl i jkt dat de 
uitvoering van de archiefwettelijke taken in het ti jdvak 201 5-201 6 door 
uw gemeente nog steeds beoordeeld kan worden als adequaat. De door 
onze archiefinspecteur uitgevoerde verkorte beoordeling geeft ook 
geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. Een ambteli jk gesprek is 
dus niet nodig. 
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Horizontáje verantwoording 
r van horizontale verantwoording en controle willen wij u in 
geven, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad. ng 

Nadere informatie 
Zoals in onze brief over de evaluatie van het interbestuurli jk toezicht 
van 27 september j l . , kenmerk 803254/851 993 aan alle gemeenten is 
meegedeeld, zullen wij met ingang van het beoordelingsjaar 2016 in 
het kader van actieve transparantie een samenvatting van de 
beoordelingen van de gemeenten in ons jaarverslag actief openbaar 
maken. 
Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact 
opnemen met de heer CE. Schabbing. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

sectormanager Kabinet 
mw. mr. H.W. Verschuren 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


