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Onderwerp
Rapportage Archiefinspectie 2018

Advies
1.
Vast te stellen de ‘Rapportage Archiefinspectie 2018’ over de door de provinciearchivaris
in 2018 uitgevoerde archiefinspectie en de daarin beschreven aanbevelingen.
2.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de reactie van Gedeputeerde
Staten op de Rapportage Archiefinspectie 2018 en de daarin door de provinciearchivaris
gedane aanbevelingen.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Rapportage Archiefinspectie 2018.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan PS – Reactie Rapportage Archiefinspectie 2018
- Rapportage Archiefinspectie 2018 d.d. 15 november 2018
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Toelichting voor het College

Op grond van de bepalingen uit de Archiefwet 1995 en de provinciale archiefverordening inspecteert
de provinciearchivaris tweejaarlijks de archieven van de provincie en brengt hierover verslag uit aan
het college van Gedeputeerde Staten dat op zijn beurt Provinciale Staten informeert.
De inspectie vond plaats in de periode mei – oktober 2018 en bestond uit een beoordeling van de
huidige situatie en een analyse van de werkzaamheden die op basis van de aanbevelingen uit het
archiefinspectierapport van januari 2016 zijn verricht binnen onder meer het Programma ‘Archief op
Koers’.
De inspectie wijst uit dat het archief- en informatiebeheer in vergelijking met de uitkomsten van de
inspectie uit 2016 is verbeterd. De in de afgelopen jaren verrichte inspanningen hebben ertoe geleid
dat de papieren archieven vrijwel in hun geheel bewerkt en toegankelijk zijn en de archiefruimten
waarin ze berusten voldoen aan alle wettelijke eisen. De provincie heeft het beheer van digitale
(archief) informatie beter in control gekregen door een verbetering van de processen rond digitale
archivering in de diverse systemen, door voorlichting en ondersteuning van ambtenaren en
softwarematige aanpassingen in het documentmanagementsysteem iDMS. Ook zijn bestuur en
organisatie zich meer bewust geworden van het belang van informatie en het goede beheer ervan.
De provinciearchivaris wijst ook op door hem geconstateerde tekortkomingen en doet aanbevelingen
om concrete maatregelen te nemen voor het tijdig en verantwoord oplossen ervan. De belangrijkste
verbeterpunten zijn de terugvindbaarheid en de vernietiging van informatie en het beheer van
informatie in de belangrijkste softwareapplicaties. Ook beveelt hij aan het ingevoerde
kwaliteitssysteem verder uit te breiden en pilots voor aansluiting van de provincie op een e-depot te
starten. Belangrijkste aandachtspunt blijft de noodzaak om als organisatie aandacht aan het
onderwerp van informatiemanagement te blijven besteden. Meer bewustwording van het belang van
informatie is goed, maar moet ook gevoed blijven en zich vertalen in de praktijk van alledag. De in de
afgelopen jaren gerealiseerde resultaten helpen bij een verdere verbetering van het
informatiemanagement, maar een goede borging van de behaalde resultaten en sturing op de
verdere uitbreiding ervan zijn daarbij noodzakelijk.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW:
Programma:

Financiële risico’s:

€ 400.000,-Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur (4.1)
Taak 4.1.4 Risicogericht toezicht houden op het archief- en
informatiebeheer van gemeenten, waterschappen en provinciale
organen
n.v.t.

Juridisch kader
Archiefwet 1995 en overige wet- en regelgeving met betrekking tot archief- en informatiebeheer.
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2 Proces
De provinciearchivaris heeft zijn bevindingen gedeeld met het bureauhoofd Documentaire Informatie,
de coördinator interbestuurlijk toezicht, het hoofd bestuurlijke zaken en toezicht en de gedeputeerde
voor Middelen en Bestuur, mevrouw J.N. Baljeu.
Na de behandeling in uw college worden Provinciale Staten via bijgaande brief geinformeerd over de
reactie van Gedeputeerde Staten op deze rapportage en de door u voorgestelde maatregelen ter
verbetering.

3 Communicatiestrategie
Na vaststelling van de rapportage archiefinspectie 2018 en de brief aan Provinciale Staten met
daarin de reactie van Gedeputeerde Staten op de gedane aanbevelingen worden beide documenten,
samen met de publiekssamenvatting gepubliceerd en zal er intern aandacht aan worden besteed.
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