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Geachte heer/mevrouw,
(geanonimiseerd) een archiefinspectie uitgevoerd bij
Vorig jaar heeft onze gemeente-archivaris, B

onze gemeente. Er is toen een verslag ten behoeve van horizontaal toezicht opgemaakt
op basis van Kritische Prestatie Indicatoren met de aanbevelingen van de
gemeentearchivaris. Naar aanleiding van dit verslag is er een verbeterplan opgesteld.
het bijgevoegde voortgangsverslag wordt de stand van zaken in relatie tot de
voorgenomen acties en te behalen resultaten vastgesteld in dat verbeterplan,

In

omschreven.

De archiefinspectie concludeert dat de uitvoering van dit plan goed op schema ligt.
Hoewel er nog het nodige dient te gebeuren, lijkt onze organisatie de planning van de
benodigde activiteiten goed onder controle te hebben.
Twee aspecten worden door de archiefinspectie uitgelicht:
1.
De omgang met ongestructureerde informatie, mede met het oog op de nieuwe
Wet Open Overheid.
2.
De invoering van een overkoepelend en functionerend kwaliteitssysteem.
Ten behoeve van punt 1 wordt binnenkort een plan van aanpak aan de directie
voorgelegd. Ten aanzien van punt 2 worden nu reeds diverse individuele kwaliteitsacties

uitgevoerd.

Hierbij kunt u denken aan het controleren van scans, registratie met vier-

ogenprincipe en diverse steekproefcontroles. Deze individuele acties dienen te worden
verbonden en te worden uitgebouwd naar een overkoepelend kwaliteitssysteem.
Ons archiefsysteem gaat de komende periode aan de slag om de individuele
kwaliteitsacties doorte ontwikkelen naar een overkoepelend kwaliteitssysteem. Dit vormt

&
dttaslew

een omvangrijk proces, dat de nodige organisatorische complexíteit met zich meebrengt.
De archiefinspectie verwacht dat tijdens de inspectieronde in 2022 geconstateerd zal
worden dat dan nog geen sprake zal zijn van een volledig overkoepelend en
functionerend kwaliteitssysteem
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Geacht college,

Vorig jaar heeft (geanonimiseerd)
MS
uw gemeentearchivaris, een archiefinspectie uitgevoerd bij de
gemeente

Eijsden-Margraten.

Er is toen een verslag ten behoeve van horizontaal toezicht

opgemaakt op basis van Kritische Prestatie Indicatoren met de aanbevelingen van de
gemeentearchivaris. Naar aanleiding van dit verslag is er een verbeterplan opgesteld. In

dit voortgangsverslag wordt de stand van zaken in relatie tot de voorgenomen
te behalen resultaten vastgesteld in dat verbeterplan, omschreven.
Samenvatting

acties en

uit de rapportage.

De belangrijkste constatering was 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.
Daarnaast waren er ook enkele aandachtpunten

e

naar voren gekomen.

Een substantieel deel van de archieven wordt correct gevormd en in beheerd in de
centrale archiefapplicatie. Een ander deel valt echter buiten dat beheer, in de
eerste plaats doordat een volledig overzicht nog ontbreekt.

°

Huidige bezetting lijkt kwantitatief afdoende, inhoudelijk hebben enkele nieuwe
medewerkers

nog

aanvullende

kennis nodig.

e

Eris geen overkoepelend

kwaliteitssysteem

voor het archiefbeheer.

«

Er is weinig controle op het naleven van de afspraken in gemeenschappelijke
regelingen op het gebied van archief- en informatiebeheer.

Stand van zaken Actieplan.
In het actieplan dat op grond van de rapportage werd vastgesteld zijn zestien

actiepunten benoemd. Deze variëren in omvang van relatief kleine handelingen
omvangrijke trajecten en zijn zowel beleidsmatig als operationeel van aard.

tot zeer

Van de zestien geformuleerde concrete actiepunten zijn er inmiddels vier afgerond. Met
de overige veertien is inmiddels een start gemaakt. De stand van zaken hieromtrent is

als volgt;
1van4

historisch centrum

e

limburg

Ten aanzien van de controle op naleving van de afspraken omtrent archiefbeheer
bij de gemeenschappelijke regelingen is conform het actieplan eerst de focus
gelegd op de uittreding uit de regeling Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
archiefbescheiden zijn weer onder beheer van de gemeente gebracht en het

De

beheer daarvan wordt nog nader ingericht. Afronding van die werkzaamheden

is

voorzien voor eind 2021. Ten aanzien van de overige regelingen worden in
overleg met de gemeentearchivaris nadere afspraken gemaakt en vervolgacties
genomen.

e

De opbouw van archiefkennis bij de medewerkers is voortvarend ter hand
genomen. Er zijn vakinhoudelijke opleidingen gevolgd of deze worden gevolgd.
Daarnaast zijn er meerder kennistrajecten doorlopen en is er bredere kennis
aanwezig omtrent 0.a. vernietiging van digitale archieven, metadatering en
beheren van ongestructureerde informatie.

.

Het Strategisch Informatieoverleg verloopt inmiddels structureel. Voor wat betreft
het tactische niveau wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de inmiddels
directe lijn met het HCL die over verschillende aangelegenheden

van

archiefbeheer adviseert en ondersteunt. Door deze manier van werken
directe behoefte aan een geformaliseerd tactisch overleg.
e

is er geen

De voorgenomen acties ten aanzien van de archiefruimte zijn gerealiseerd met
uitzondering van het leegmaken van de bovenste plank. Deze actie kan

uitgevoerd worden nadat de overbrenging van archieven naar de
archiefbewaarplaats heeft plaatsgevonden. (zie verder onder overbrenging)
e

De totstandkoming van een overkoepelend kwaliteitssysteem is in gang gezet
middels een benadering van onderaf. Hierbij worden praktische
kwaliteitsmaatregelen geïntroduceerd in de uitvoering van operationele
werkzaamheden. Het geheel moet nog ondergebracht worden in beleid en
systeem en verder versterkt worden in operationele zin gevolgd door inzetten van

een tooling die hierbij ondersteunt.

Het verzorgen van de verbinding is daarmee

zoals voorgenomen, nog niet echt van de grond gekomen. Dat is wel opgenomen
in de jaarplanning 2022. Van het inzetten van tooling om de kwaliteitscontrole te
faciliteren en te ondersteunen is voorlopig nog geen sprake.
*

Ten

behoeve

van

overzicht

en

inzicht

in de

archiefbescheiden

wordt

door

de

gemeente de I-navigator ingezet. Dit omvat de processenbibliotheek waarin alle
gegevens over een proces is vastgelegd. Inmiddels zijn 95% van de

dienstverleningsprocessen beschreven en is duidelijk waar zich de documenten
gerelateerd aan dat proces bevinden. Afgerond is dit actiepunt echter allerminst,
belangrijke aandachtspunten zijn en blijven:
o
Bepaalde processen zijn nog niet beschreven.

Het betreft dan vooral

de

processen die niet direct gerelateerd zijn aan dienstverlening, zoals
projectuitvoering, beleidsvorming en communicatie.
o _ De processen waaruit nu nog deels of geheel ongestructureerde informatie
voortkomt, zijn niet opgenomen in het overzicht.
©
De processen die naast documenten ook andere vormen van archief

voortbrengen, zijn op dat aspect onvoldoende uitgewerkt zijn op dat
niveau onvoldoende uitgewerkt.

2van4

‚

historisch centrum

«

Het opstellen van een metagegevensschema
gepland

e

limburg

en implementeren daarvan is

voor uitvoering in 2022.

Ten aanzien van het beheer van ongestructureerde informatie is een visie
geformuleerd

en vastgesteld in het SIO. In die visie is vastgesteld dat de

gemeente een regierol wenselijk acht op de ongestructureerde informatie en dat
die regierol gekoppeld is aan de uitgangspunten van de Wet Open Overheid die
uiterlijk op 1 juni 2022 in werking zal treden. Deze visie zal in Q4 2021 nader
uitgewerkt worden in een
ter hand genomen.
e

plan van aanpak.

De uitvoering daarvan wordt in 2022

De procedure voor het uitvoeren van conversie en migratie wordt aan de hand

van de praktijk in het "Project participatie" (uittreding uit GR SZMH) opgesteld en
vastgesteld in Q4 2021. Tegelijkertijd zal er eveneens de benodigde verklaring
van conversie / migratie worden opgesteld. Het HCL levert hierbij ondersteuning.
«

Met het inlopen van de achterstand op het gebied van vernietiging van zowel de
analoge als digitale archieven is een goede aanvang gemaakt.
o
Het proces van vernietiging van de in 2020 en 2021 in aanmerking
komende analoge archiefbescheiden
afgerond worden.

o

Ook dit proces zal voor eind 2021

afgerond gaan worden.

Dit is de 1° maal dat digitale archiefbescheiden worden vernietigd. De
vernietiging van de overige digitale archiefbescheiden (periode voor 2020
alsmede de digitale gegevens in vakapplicaties) wordt op basis van de
ervaring die worden

+

2021

Het proces van vernietiging van de in 2020 in aanmerking komende
digitale archiefbescheiden uit de centrale archiefapplicatie is eveneens
opgestart.

o

is opgestart en zal in november

opgedaan

in 2021 ter hand genomen

in 2022.

De overbrenging van archieven naar de archiefbewaarplaats is nog niet ter hand
genomen. Voorafgaand aan de overbrenging zal eerst de bewerking van de
archieven afgerond moeten worden, hier wordt momenteel de laatste hand aan
gelegd.

Zodra dit is afgerond

overgegaan.

zal er tot overbrenging

van de archieven worden

Dit staat nog steeds gepland voor Q4 2021.

3van4

historisch centrum

limburg

Conclusie

De uitvoering van het plan van aanpak ligt goed op schema. Er dient nog het nodige te
gebeuren maar de organisatie lijkt de planning van de benodigde activiteiten goed onder
controle te hebben. Twee aspecten verdienen daarbij nog een nadere toelichting.
In de eerste plaats betreft dat de vastgestelde visie op ongestructureerde

informatie.

Hierin worden de wettelijke eisen omtrent ordening en toegankelijkheid van informatie
verbonden met uitgangspunten in de Wet Open Overheid en een actieve regierol op het
beheer van die informatie. Door deze verbinding en de gewenste regierol wordt er een
additionele inspanning verwacht van de organisatie die in het initiële actieplan niet is
voorzien.

Een tweede aandachtspunt blijft het kwaliteitssysteem. Ten aanzien van dit actiepunt is
er, gelet op de planning en de omvang van de werkzaamheden, een redelijke kans dat in
een komende inspectieronde geconstateerd zal worden dat er nog geen sprake is van een
volledig overkoepelend en functionerend kwaliteitssysteem.
Hoogachtend,
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