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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Onderzoek Rekenkamercommissie BUCH inzake 
archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH) 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
- De nota van bevindingen Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH) van de 

Rekenkamercommissie BUCH voor kennisgeving aan te nemen; 
- In te stemmen met de genoemde aanbevelingen uit de nota, te weten:  

 Het actualiseren van de regelgeving, te beginnen met de Archiefverordening en het 
Besluit informatiebeheer; 

 Invoering van controle van dossiers op volledigheid en kwaliteit aan het eind van elk 
werkproces; 

 Het organiseren van een opfriscursus archivering; 

 Het opstellen van een nieuwe werkinstructie; 

 Invoering van periode steekproeven; 

 Verbeteren van horizontaal toezicht door tijdens het onderzoek van de KPI’s ook het 
archiefbeheersysteem te controleren; 

 Extra inzet om het Vijfde Huis op orde te krijgen; 

 Regels opstellen om informele circuits tussen medewerkers en raadsleden inperken 
en eventueel de verordening op ambtelijke bijstand aanpassen. 

- Het college te verzoeken de uitvoering van de aanbevelingen ter hand te nemen en bij 
de jaarlijks terugkoppeling op basis van de Wet revitalisering generiek toezicht de 
aanbevelingen uit het rapport te betrekken. 

 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 1 november 2018 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : Raad180080 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 18 oktober 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Presidium 
Opsteller(s) : A. Idema 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Naar aanleiding van artikelen over de archivering en verslaglegging in de pers, Wob-
verzoeken en de behandeling van de bezwaarschriftencommissie van 27 juni 2017 en de 
vragen die daarover zijn gerezen bij onder andere de gemeenteraad van Bergen in het 
dossier Mooi Bergen, is de rekenkamercommissie BUCH een onderzoek gestart naar de 
archivering en verslaglegging van informatie door de gemeente Bergen. 
Op 20 februari 2018 heeft de Rekenkamercommissie BUCH een presentatie gegeven in de 
Commissie van Onderzoek over de uitkomsten van het onderzoek. De Commissie van 
Onderzoek heeft het rapport doorverwezen naar de ARC.  
 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
- De nota van bevindingen van de rekenkamercommissie BUCH voor kennisgeving 
aanneemt en instemt met de aanbevelingen uit het rapport. 
- Het college verzoekt om jaarlijkse terugkoppeling over de stand van zaken met betrekking 
tot de aanbevelingen. 
 
2 KEUZERUIMTE 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
- Archiefverordening gemeente Bergen 2013 
- Besluit informatiebeheer gemeente Bergen 2013 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
- Archiefwet 1995 
- Archiefregeling 2009 
 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
 
Met dit voorstel wordt expliciet aan het college gevraagd terug te koppelen over de stand van 
zaken m.b.t. aanbevelingen om zo de voortgang te kunnen bewaken. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
Het college heeft een bestuurlijke reactie gegeven op het rapport welke is opgenomen in de 
definitieve rapportage. Het college onderschrijft de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie BUCH. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 
n.v.t. 
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3.4 Participatie, samenspel 
 
n.v.t. 
 
3.5 Risico’s 
 
n.v.t. 
 

3.6 Financiën 
 
n.v.t. 
 
3.7 Inkoop 
 
n.v.t. 
 
3.8 Juridische Zaken 
 
n.v.t. 
 

3.9 Communicatie 
 
Op verzoek van het secretariaat van de rekenkamercommissie BUCH is het rapport op 12 
februari door de griffie naar de raad gestuurd. De rekenkamercommissie BUCH heeft het 
rapport daarna zelf openbaar gemaakt. 
 
3.10 Duurzaamheid 
 
n.v.t. 
 

3.11 Veiligheid 
 

n.v.t 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
De raad verzoekt het college jaarlijks terug te koppelen over de stand van zaken m.b.t. de 
aanbevelingen uit het rapport. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

1. Rapport rekenkamercommissie BUCH Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen 
(NH) 

2. PowerPoint presentatie CvO 20 februari 2018 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het presidium, 
 
 
 
De heer A. Idema  
griffier 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
voorzitter van de raad 

 


