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Op 27 november 2018 heeft de provinciearchivaris ons zijn Rapportage Archiefinspectie 2018

aangeboden. Het betreft de inspectie die hij heeft uitgevoerd in de periode mei tot en met oktober

2018. 

 

Hieronder leest u de reactie van Gedeputeerde Staten op de rapportage met daarbij de door ons

voorgestelde maatregelen ter verbetering.

 

Terugblik

In 2016 sprak de provinciearchivaris zijn zorg uit over de kwaliteit van onze

informatiehuishouding. Het archief- en informatiebeheer van de provincie voldeed niet aan de

wettelijke vereisten en er was onvoldoende borging om de provinciale archieven volledig, van

goede kwaliteit en toegankelijk te houden gedurende de wettelijke voorgeschreven

bewaartermijnen. Deze constatering was voor ons aanleiding om de organisatie de opdracht te

geven nog vóór de inspectierapportage van 2018 het archief- en informatiebeheer op orde te

brengen. 

 

Gerealiseerd

Wij zijn verheugd u te melden dat de organisatie de benodigde stappen gezet heeft om in control

te komen. Zo is de digitale archivering in het iDMS verbeterd evenals de ondersteuning van de

behandelend ambtenaren. Een nieuwe manier van dossiervorming is geïntroduceerd, die het

werken met iDMS heeft vereenvoudigd en de archivering in applicaties buiten het iDMS is

onderzocht en beheermaatregelen worden per applicatie geregeld.

 

Vrijwel alle archieven ouder dan 20 jaar zijn overgedragen aan de provinciearchivaris. De

schoning en inventarisatie van de afgesloten papieren archieven tot 2008 is uitgevoerd. Alle

provinciale archiefruimten voldoen qua inrichting en beheer en de bewerking van de resterende

analoge archieven is gestart op basis van een meerjarenplan.
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Het ICT-beheer en de informatiebeveiliging zijn waar het de archiefwettelijke aspecten aangaat

op orde.

 

Verbeterpunten

Voornoemde positieve ontwikkelingen laten onverlet dat er altijd verbeter- en ontwikkelpunten

zijn. Goed informatiebeheer vergt voortdurende ontwikkeling en aanpassing van de organisatie

aan een veranderende omgeving. Wij hebben de organisatie gevraagd de relatie te leggen tussen

concernprogramma’s als iRealisatie met daarin de iVisie, Transparante en Open Provincie, Public

Intelligence, het Digitale Stelsel Omgevingswet en het archief- en informatiebeleid. Daarnaast

verdient de vernietiging van e-dossiers, de terugvindbaarheid van afgesloten analoge en digitale

dossiers en de creatie van de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie tussen

omgevingsdiensten en provincie door toegang te verlenen tot elkaars informatiesystemen

aandacht.

 

Meegaan in de ontwikkelingen

De bewustwording van het belang van goed archief- en informatiebeheer is een onderwerp waar

blijvende aandacht op zijn plaats is! Evenals de aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen

zoals de digitalisering van de overheid en de betekenis en vertaling daarvan voor ons eigen

archief- en informatiebeheer. Wij hebben de organisatie gevraagd daar alert op te zijn en samen

met de provinciearchivaris proactief op te acteren.

 

Tot slot

Voor oktober 2019 zullen de nieuwe aanbevelingen en de acties die op implementatie en

realisatie wachten, worden gerealiseerd of in gang worden gezet. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, plv. voorzitter,
 

drs. G.M. Smid-Marsman F. Vermeulen
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