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ONDERWERP 
Definititief oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2019 
 
SAMENVATTING 
Dit voorstel gaat over de uitkomsten van de beoordeling van de uitvoering van het 
informatie- en archiefbeheer van de gemeente Heemstede door de 
archiefinspecteur van de Provincie Noord-Holland over het jaar 2019. Het oordeel 
voor gemeente Heemstede over het jaar 2019 luidt ‘adequaat’. 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van de beoordelingsbrief van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland 
2. Brief ter kennis brengen aan de raad 
 
AANLEIDING 
In het kader van horizontale verantwoording en controle geven wij u in overweging, 
de brief van de provincie met het definitieve oordeel van de provincie over het 
informatiebeheer van de gemeente Heemstede over het jaar 2019 kenbaar te 
maken aan de gemeenteraad.  
 
MOTIVERING 
In het kader van horizontaal toezicht beoordeelt de archiefnspecteur van de 
Provincie Noord-Holland de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in de 
gemeente Heemstede. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de 
archiefverslagen van de gemeentearchivaris en het verificatiegesprek met 
verschillende medewerkers van beide gemeentes. 
 
In het kader van Interbestuurlijk Toezicht worden de prestaties van gemeentes 
beoordeeld als ‘adequaat’, ‘redelijk adequaat’ of ‘niet adequaat’. Het oordeel voor 
gemeente Heemstede over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer over 
het jaar 2019 luidt voor het tweede jaar ‘adequaat’. 
 
Dit houdt in dat de provincie de aankomende twee jaar op afstand gaat en een 
lichter toezichtregime toepast. De ingezonden jaarverslagen van de 
gemeentearchivaris worden dan globaal beoordeeld. Wanneer de situatie nog 
steeds voldoet, vindt er geen verificatiegesprek plaats en volgt er een korte 
bevestigingsbrief van de provincie. 
 
BIJLAGEN 

1. Oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 2019, zaak 447336 
2. Definitief oordeel, bekendmaking aan de gemeenteraad, zaak 447336 
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Betreft: oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 201 9

Geacht college,

In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de 
uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw gemeente in de 
periode 2019. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 
adequaat, redelijk adequaat of niet adequaat. Het oordeel voor uw 
gemeente luidt evenals vorig jaar adequaat. In het onderstaande geven 
wij een toelichting.

U zond ons op 1 augustus jl. de jaarverslagen van uw archivaris, 
vergezeld van een begeleidende brief, gedateerd 1 2 juli 201 9. Naar 
aanleiding hiervan voerde onze medewerker toezicht, mevrouw 
Tempelaars, op 17 december jl. een verificatiegesprek met mevrouw 
Van Duijn, senior adviseur informatisering. Vanwege de samenwerking 
met Bloemendaal was namens deze gemeente mevrouw Covers 
aanwezig. Ook de Interbestuurlijk Toezichthouder van de provincie 
Utrecht, mevrouw Bosch, was in het kader van de Randstedelijke 
samenwerking aanwezig.

Onze beoordeling over 201 9 is gebaseerd op dezelfde criteria uit 
Archiefwet- en regelgeving als in voorgaande jaren. Uit de ontvangen 
informatie en het gesprek bleek dat zich ten opzichte van vorig jaar de 
volgende ontwikkelingen hebben voorgedaan:

Er is een digitale bewaarstrategie opgesteld om digitale 
informatie voorde lange termijn toegankelijk te houden.
Het bestand hinderwet- en milieuvergunningen uit de periode 
1 856-201 2 is overgebracht.
De gemeente heeft vastgesteld dat bij het aangaan van nieuwe 
of het wijzigen van bestaande samenwerkingsverbanden ook 
een informatiespecialist bij het proces is aangehaakt om het 
informatie- en archiefbeheer in deze verbanden te borgen.
Er is een stappenplan om het hybride archief uit de periode 
2007-201 7 in geordende en toegankelijke staat te brengen.
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De voortgaande verbetering van het archief- en informatiebeheer in uw 
gemeente is een groot compliment waard. Er is nog een enkel 
aandachtspunt, namelijk:

1. Werk continu aan de adequate en tijdige vernietiging van alle 
informatie die daarvoor in aanmerking komt, verspreid in de 
organisatie. Hiermee vermijdt de organisatie het risico om niet 
te voldoen aan Archiefwet en privacywetgeving.

Toezichtregime voor komende jaren
Wanneer gemeenten tweejaar achtereen als ‘adequaat’ worden 
beoordeeld, passen wij in principe een lichter toezichtregime toe. Dat 
houdt in, dat de door u ingezonden informatie globaal wordt 
beoordeeld. Wanneer hieruit blijkt dat de situatie nog steeds voldoet, 
wordt geen verificatiegesprek gehouden en volgt een korte 
bevestigingsbrief.

Horizontale verantwoording
In het kader van horizontale verantwoording en controle geven wij u in 
overweging, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Nadere informatie
Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw F.C. Tempelaars.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

sectormanager Kabinet/lnterbestuurlijk Toezicht 
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Op 17 december 2019 heeft een verificatiegesprek met de provinciaal 
archiefinspecteur plaats gevonden in het kader van het interbestuurlijk toezicht.  
In deze brief treft u de definitieve beoordeling aan van het informatie- en 
archiefbeheer van de gemeente Heemstede over het informatiebeheer 2019. 
 
Gemeente Heemstede heeft de beoordeling ‘adequaat’ 
Een gemeente kan worden beoordeeld als ‘niet adequaat’, ‘redelijk adequaat’ of 
‘adequaat’. De gemeente Heemstede kreeg, net zoals in het voorafgaande jaar, de 
hoogste beoordeling ‘adequaat’. 
 
Toezichtregime lichter 
Het oordeel luidt voor het tweede jaar achtereenvolgend ‘adequaat’. Dit houdt in 
dat de provincie de aankomende twee jaar op afstand gaat en een lichter 
toezichtregime toepast. De ingezonden jaarverslagen van de gemeentearchivaris 
worden dan globaal beoordeeld. Wanneer de situatie nog steeds voldoet, vindt er 
geen verificatiegesprek plaats en volgt er een korte bevestigingsbrief van de 
provincie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
 
 
 
 
mevr. H.W. de Vos mevr. mr. A.C. Nienhuis 
secretaris burgemeester 
 

Leden Van De Gemeenteraad Heemstede  
Postbus 352 
2100 AJ  HEEMSTEDE 
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Geachte heer, mevrouw, 
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