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Beste college, 
Middels brief van 17 juli 2017 heeft u het Archiefverslag 2016 en de daaruit vloeiende verbeteracties van de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal ontvangen. Het Archiefverslag is tevens aangeboden 
aan de provincie Noord-Brabant. 

Inmiddels hebben we het toezichtoordeel van de provincie ontvangen. Op basis van de criteria uit het 
Beleidskader Interbestuutltjk Toezicht heeft de provincie het archiefverslag beoordeeld als voldoet. 

De provincie geeft in haar toezichtoordeel aan dat ze volgend jaar een voortgangsbericht verwacht van de 
verbeteracties. In het bijzonder is de provincie geïnteresseerd in de regeling voorde uitlening van de dossiers 
van Woensdrecht en Steenbergen en de manier waarop het eigen archief van de ISD gescheiden blijft van het 
archief van de gemeente Bergen op Zoom. 

Ter uw informatie de huidige stand van zaken met betrekking tot de verbeteracties vanuit het archiefverslag: 

1. Verlengen bruikleenovereenkomsten fysieke cliëntendossiers met de gemeenten Woensdrecht en 
Steenbergen. 
De gemeenten zijn middels brief van 6 september gevraagd de overeenkomst te verlengen. Van de 
gemeente Steenbergen is de bruikleenovereenkomst inmiddels ontvangen. 

2. Archiefverslag opstellen en ter kennisname aan de deelnemers uitbrengen. 
Het archiefverslag is door GO vastgesteld op 14 juli en is ter kennisname aan de colleges van de 
deelnemers gestuurd. 

3. Regelingen/beleid van de gemeente Bergen op Zoom ook van toepassing voor de ISD 

Handboek digitale vervanging 
Gerealiseerd 
Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer 
Nog niet gerealiseerd. Landelijke discussies over het te gebruiken model is achter de rug. We zijn 
nu in overleg het West-Brabants Archief over de toepassing en het uniform opstellen van deze 
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Nog niet gerealiseerd. Landelijke discussies over het te gebruiken model is achter de rug. We zijn 
nu in overleg het West-Brabants Archief over de toepassing en het uniform opstellen van deze 
documenten. Verwacht wordt dat we de verordening en het besluit begin 2018 kunnen laten 
vaststellen. 
Beheerplan Informatiehuishouding en Kwaliteitsplan 
Nog niet gerealiseerd. Deze plannen kunnen pas herzien en vastgesteld worden nadat de 
Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer zijn vastgesteld. 

4. Eigen archief ISD gescheiden houden van het archief van de gemeente Bergen op Zoom 
Gerealiseerd. 

verzoeken u uw gemeenteraad hiervan in kennis te stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens heUéstbur jan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal 

eegen van der W 

ISD Brabantse Wal 
Postbus 35 » 4BIK) AA Berqen in Zoom 

4 Bergen op Zoom 
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Provincie Noord-Brabant 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

ISD Brabantse W a l Fax (073) 614 11 15 
Postbus 35 www.brabant.nl 

4 6 0 0 AA BERGEN OP Z O O M IBAN NL86INGB0674560043 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Onderwerp 

Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 

Geachte leden van het gemeenschappelijk orgaan, 

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 

goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 

Respect voor de eigen verantwoordeli jkheid van besturen en raden is het 

uitgangspunt. 

Bij de uitvoering van ons systematisch toezicht vragen we gemeenschappeli jke 

regelingen in Noord-Brabant voor 15 juli 201 7 het verslag archiefbeheer over 

het vorige jaar, naar ons toe te sturen. Het verslag werd op 14 juli j l. besproken 

in de GO-vergadering en wij ontvingen het op 17 juli 2 0 1 7 . 

O p basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016 -2019 

en in combinatie met het Verslag Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Archief 
2 0 1 6 van de gemeente Bergen op Zoom, beoordelen wij uw gemeente voor 

wat betreft ons systematisch toezicht op het archief- en informatiebeheer als 
voldoet. 

Datum 

14 september 2017 

Ons kenmerk 

C2212085/4251646 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

I.J.H. (Ingmar) Koch 

Telefoon 

(073) 681 20 78 

Email 

ikoch@brabant.nl 

Bijlage(n) 

Archief- en informatiebeheer 
Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed 
bestuur. Hierbij is het op orde zijn van de digitale en papieren archivering een 

voorwaarde om alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren. 

Wanneer overheidsarchieven niet volledig en betrouwbaar zijn, belemmert dat 

een goede bedrijfsvoering en de verantwoording naar de samenleving. 

Voor ons toezicht op het archief- en informatiebeheer sluiten we aan bij de 

aanbeveling van de V N G dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur raad 

jaarlijks informeert over archiefzorg en -beheer van het voorafgaande jaar. 



Provincie Noord-Brabant 

In uw geval, gaan we ervan uit dat het gemeenschappelijk orgaan jaarlijks aan 

de deelnemers van de regeling verslag uitbrengt. 

Voor de beoordel ing van uw verslag baseren we ons op de volgende 5 

thema's: 

Datum 

14 september 201 7 

Ons kenmerk 

C2212085/4251646 

KPI-nr Omschrijving 
1 Lokale regelingen 

3 Ordening, authenticiteit, context, toegankeli jkheid en duurzaamheid 

archiefbescheiden 

4 Digitale archiefbescheiden in het bijzonder 

6 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 

7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots 

Criteria waaraan wij toetsen 
Uw verslag beoordelen we aan de hand van de volgende criteria: 

Oordeel Criteria 

Voldoet U brengt jaarlijks verslag uit aan de deelnemers, beschrijft 

minimaal de 5 prioritaire thema's en - indien nodig - de 

voorgenomen verbetertrajecten en stuurt ons een afschrift 

hiervan voor 15 juli. 

Voldoet gedeeltelijk U brengt jaarlijks verslag uit aan de deelnemers, maar 

beschrijft niet alle 5 de prioritaire thema's of alle 

benodigde verbetertrajecten of de beschreven 

verbetertrajecten voldoen niet. U stuurt ons het verslag 

aan het algemeen bestuur in afschrift voor 15 juli. 

Voldoet niet U brengt geen verslag uit aan de deelnemers of een 

afschrift van het verslag is niet voor 15 juli naar ons 

toegestuurd. 

Oordeel 
Het verslag archiefbeheer is op 14 juli 201 7 besproken in het 
gemeenschappelijk orgaan en naar ons gezonden. 

Het verslag beschrijft de 5 thema's waar wij onze beoordel ing op baseren en 
waar nodig zijn verbetervoorstellen gedaan. Wi j beoordelen uw organisatie 

daarom als 'voldoet ' . 

Gevraagde actie van uw kant 
Het volstaat als u de deelnemers en ons volgend jaar, naast eventuele nieuwe 
ontwikkelingen, een voortgangsverslag stuurt van de verbeteracties. In het 

bi jzonder zijn wi j geïnteresseerd in de regeling voor de uitlening van de dossiers 

van Woensdrecht en Steenbergen en de manier waarop u zorgt dat uw eigen 

archief gescheiden blijft van het archief van Bergen op Zoom. 
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Provincie Noord-Brabant 

Datum 

Tot slot 14 september 201 7 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Koch van ons Ons kenmerk 
team IBT archief- en informatiebeheer. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag C2212085/4251646 

en vri jdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 20 78 . 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

M w . drs. E. Breebaart, 

hoofd Interbestuurlijk Toezicht 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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