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Bezoekadres: 

Amerikaplein: _ Eüĳsden-Margraten: 5 februari 2021 

6269DA Margraten _ Onderwerp: Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording archieven 2020 

Servicepunt: 

Breusterhof 8 

6245 EL Eijsden 

Postadres: 

Postbus 10 

6269 ZG Margraten 

tel: 14043 

of: +31(043 458 8488 

fax: +31 (0)453 458 8400 

info@eijsden-margraten.nl 

wwweijsden-margraten.nl 

IBAN BNG: 

NLA6BNGHO285148680 

BIC: BNGHNL2G 
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Geachte heer/mevrouw, 

Op grond van de Archiefwet 1995 oefent de gemeentearchivaris toezicht uit op het 

beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die niet zijn 

overgebracht naar onze archiefbewaarplaats bij het Historisch Centrum Limburg. 

Ingevolge onze archiefverordening brengt de gemeentearchivaris tweejaarlijks verslag uit 

aan het college over het archieftoezicht. Dit verslag wordt ter kennisname aan de 

gemeenteraad en aan de provinciale toezichthouder gezonden. 

Bijgaand door de gemeentearchivaris opgesteld verslag schetst een beeld van de stand 

van zaken van het archief en informatiebeheer in de gemeente Eijsden-Margraten en de 

mate waarin de gemeente voldoet aan de vereisten van de Archiefwet. 

Een belangrijke constatering uit dit verslag is dat de gemeente het informatie- en 

archiefbeheer redelijk goed op orde heeft. Medewerkers en management zien het belang 

van een adequaat informatiebeheer in en er wordt actief gewerkt aan de optimalisatie 

ervan. Daarbij wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen. Uiteraard zijn er ook diverse aandachtspunten naar voren gekomen bij 

deze inspectieronde. Per indicator worden de aandachtspunten in het verslag benoemd 

Inmiddels heeft het college een verbeterplan vastgesteld om de komende twee jaar de in 

het verslag genoemde aandachtspunten weg te werken. Dit verbeterplan is als bijlage 

toegevoegd. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Mari-An Gerits Dieudonné Akkermans 
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