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ONDERWERP 
Collegebericht: Definitief oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 2020 
 
AANLEIDING 
De gemeente heeft een brief van de provincie ontvangen over 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 2020. Het 
oordeel voor de gemeente Heemstede over het jaar 2020 luidt ‘adequaat’. Dit is 
het best mogelijk oordeel. Met dit bericht wordt de raad over deze uitkomst 
geïnformeerd. 
 
MOTIVERING 
In het kader van horizontaal toezicht beoordeelt de archiefinspecteur van de 
Provincie Noord-Holland de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in de 
gemeente Heemstede.  
In het kader van Interbestuurlijk Toezicht worden de prestaties van gemeentes 
beoordeeld als ‘adequaat’, ‘redelijk adequaat’ of ‘niet adequaat’. De beoordeling 
heeft plaatsgevonden aan de hand van het archiefverslag van de 
gemeentearchivaris. Omdat het oordeel voor gemeente Heemstede over de 
uitvoering van het informatie- en archiefbeheer over het jaar 2020, net zoals over 
het jaar 2019 opnieuw als ‘adequaat’ is beoordeeld blijft een lichter toezichtregime 
van kracht.  
Het lichter toezichtregime van de provincie houdt in dat het ingezonden jaarverslag 
van de gemeentearchivaris globaal wordt beoordeeld. Wanneer de situatie nog 
steeds voldoet volgt er een korte bevestigingsbrief van de provincie en eens in de 
drie jaar vindt een ‘stand van zaken’ gesprek plaats. 
 
De uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in de gemeente Heemstede 
blijft onder jaarlijks toezicht van het Noord-Hollands Archief, waarbij het ene jaar 
een uitgebreide en het andere jaar een beknopte inspectie wordt uitgevoerd. De 
bevindingen komen terug in het jaarverslag van de gemeentearchivaris 
 
BIJLAGEN  
1. Oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer 2020, zaak 776524 
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Kenmerk

Geacht college, 1329726/1 552867

Uw kenmerk

Nvt.

De uitgangspunten voor het interbestuurlijk toezicht op grond van de 
Wet Rgt zijn ‘sober, in vertrouwen en op afstand’. In de afgelopen jaren 
hebben wij de uitvoering door uw gemeente van taken, voortvloeiend 
uit de Archiefwet- en regelgeving als adequaat beoordeeld. Daarom zijn 
wij overgegaan op een versoberd toezicht.

Wij wensen u veel succes met het inlopen van uw achterstand in het 
overbrengen van de informatie die daarvoor in aanmerking komt en het 
opvolgen van de aanbevelingen die uw archivaris in haar verslag doet.

Dit houdt in dat u ons jaarlijks informatie toezendt conform onze 
Informatieverordening. Wij analyseren deze informatie en delen u de 
resultaten van deze analyse per brief mee. Wij hebben volgens afspraak 
op 16 september jl. het verslag van de archivaris van u ontvangen. Wij 
oordelen op grond van deze informatie dat uw gemeente nog steeds 
adequaat presteert.

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

Toezichtregime voor komende Jaren
Omdat uw gemeente dit jaar opnieuw als adequaat is beoordeeld, blijft 
ons lichtere toezichtregime in stand. Zo lang dit zo blijft zullen wij eens 
in de driejaar een ‘stand van zaken’ gesprek met u voeren. In uw geval 
is dit in 2022.
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Hoogachtend,

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

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

z 
sectormanager Kabinet
dhr. drs. A. A. Dalenoort
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