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Op 9 december 2020 zonden we u het toezichtoordeel informatie- en 
archiefbeheer 2020 voor het verslag archiefbeheer van de Gemeenschappelijke 
regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, ook bekend als 
Gemeenschappelijke regeling regionaal bureau leerplicht West-Brabant (ons 
kenmerk: C2268352/4800122). In het toezichtoordeel werd het verslag als 
‘voldoet gedeeltelijk’ beoordeeld en gaven we aan dat we met een advies 
zouden komen naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst van de 
nulmeting. Doel daarbij is dat we uw organisatie in 2021 als ‘voldoet’ kunnen 
beoordelen.  
 
Hieronder is ons advies met de afspraken opgenomen. 
 
Inleiding 
Een gemeenschappelijke regeling is een overheidsorgaan omdat deze op grond 
van publiekrecht is ingesteld1. Een overheidsorgaan is gehouden aan de 
bepalingen uit de Archiefwet 19952.  
Gedeputeerde Staten houden op een aantal gebieden toezicht bij gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant. Dit 
interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. Interbestuurlijk toezicht op 
informatie- en archiefbeheer (hierna kortweg IBT) is een van de 
toezichtgebieden. Goed informatie- en archiefbeheer is essentieel voor goed 
bestuur, bedrijfsvoering, raadpleging, bewijsvoering, verantwoording en 
cultuurhistorie.  
Het interbestuurlijk toezicht staat los van de ‘horizontale’ controle dat door de 
gemeenteraad of het algemeen bestuur wordt uitgevoerd en los van het 
‘horizontale’ toezicht dat archivarissen uitvoeren bij een gemeente, een 
                                                
1 Wet gemeenschappelijke regelingen. 
2 Archiefwet 1995, art. 3. 

www.brabant.nl
www.brabant.nl/route
mailto:ebaas@brabant.nl


 

 

 

Datum 

2 maart 2021 

Ons kenmerk 

C2268352/4841444 

  2/5 

waterschap of een gemeenschappelijke regeling. Om invulling te geven aan de 
interbestuurlijke toezichtstaak en om inzicht te krijgen in wat de staat is van het 
informatie- en archiefbeheer (hierna informatiebeheer) vragen we deze 
organisaties om jaarlijks een verslag over het informatiebeheer te maken.  
 
De Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant 
(hierna kortweg GR) heeft tot doel de belangen van de deelnemende 
gemeenten te behartigen op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 
1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. De GR is een 
gemeenschappelijk orgaan3. De GR kent één bestuursorgaan, in de regeling het 
‘gemeenschappelijk orgaan’ genoemd. De taken van de deelnemende 
gemeenten zijn aan het gemeenschappelijk orgaan gemandateerd. 
Op grond van de Archiefwet 1995 is het bestuur, bestuurlijk verantwoordelijk 
voor het informatiebeheer4. Dit heeft tot gevolg dat u als gemeenschappelijk 
orgaan het verslag opstelt en dit voor de horizontale controle toestuurt aan de 
colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en aan de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn de raden in staat hun 
controlerende taak uit te voeren. Een afschrift van het verslag stuurt u aan 
Gedeputeerde Staten (IBT).  
 
Het gemeenschappelijk orgaan heeft de laatste jaren geen verslag voor het 
informatiebeheer opgemaakt. Wel stuurde uw archivaris zijn verslag aan uw 
bestuur en aan ons college van Gedeputeerde Staten (GS).  
Om ons verder te informeren over de actuele staat van het informatiebeheer 
hebben we in de zomer en het najaar van 2020 contact gehad met de 
archivaris van uw GR en met de leidinggevende van het Regionaal bureau 
leerplicht die verantwoordelijk is voor het archiefbeheer. Op 9 september 2020 
stuurden we uw archivaris een vragenlijst voor een zogenaamde nulmeting.  
 
Nulmeting 
De ingevulde vragenlijst, die we op 21 oktober hebben ontvangen, geeft ons 
inzicht in het informatie- en archiefbeheer van uw organisatie. De vragenlijst 
bespraken we op 7 januari 2021 met uw archivaris. Doel is dat, in samenspraak 
met uw archivaris, uw bestuur in 2021 een verslag informatiebeheer over 2020 
opstelt dat door ons als ‘voldoet’ kan worden beoordeeld en dat met een 
concreet verbeterplan zal bijdragen aan een informatiebeheer dat u uitvoert 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hierdoor worden de risico’s op 
mogelijk informatieverlies verminderd.  
 
Bevindingen  
Op grond van de toegezonden documenten en de bespreking ervan op  
7 januari 2021 komen we tot de volgende bevindingen. 

                                                
3 Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 8, lid 2. 
4 Archiefwet 1995, art. 30, 40 en 41. 
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1. Het bestuur van de GR heeft de laatste jaren geen verslag uitgebracht over 
het informatiebeheer dat aan de colleges van B&W en de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten is toegezonden. Hierdoor zijn de raden 
niet in staat hun controlerende taak op het gebied van informatie- en 
archiefbeheer naar behoren uit te voeren. 

2. De GR heeft geen verordenende bevoegdheid. In de regeling van de GR is 
een paragraaf met archiefbepalingen opgenomen. Deze bepalingen 
volstaan als kader voor de archiefzorg en het toezicht op het archiefbeheer.  

3. Het gemeenschappelijk orgaan is bestuurlijk verantwoordelijk voor de 
archiefzorg van de informatie die betrekking heeft op het bestuur en de 
bedrijfsvoering van de GR. Zie ook het advies hieronder, punt 6. 

4. Het gemeenschappelijk orgaan is niet verantwoordelijk voor de archiefzorg 
van de uitvoerende taken op het gebied van schoolverzuim en vroegtijdig 
schoolverlaten. Omdat deze taken van de deelnemende gemeenten aan het 
gemeenschappelijk orgaan zijn gemandateerd, blijven de colleges van 
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten ieder 
afzonderlijk, bestuurlijk verantwoordelijk voor de archiefzorg en het 
archiefbeheer van dat deel van de uitvoerende administratie dat op de 
deelnemende gemeente betrekking heeft. Zie ook het advies hieronder, punt 
7. 

5. Informatiebeheer van de GR, hierboven onder 3 beschreven, en het 
informatiebeheer voor de taken die door de deelnemende gemeenten zijn 
gemandateerd, hierboven onder 4 beschreven, vindt plaats door en 
overeenkomstig de bepalingen van de gemeente Breda. Hiervoor zijn geen 
aparte dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld. Zie ook het advies 
hieronder, punt 6 en 7. 

 
Advies 
Op basis van het toezichtoordeel 2020, de nulmeting en het overleg van  
7 januari 2021 komen we tot het volgende advies. Het doel van dit advies is dat 
het bestuur van de GR het informatiebeheer op orde brengt overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen en dat de colleges van B&W en de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten en ons college van GS een verslag 
informatiebeheer ontvangen dat door ons als ‘voldoet’ kan worden beoordeeld. 
De stappen hiervoor zijn als volgt: 
 
1. Stel een procedure op zodat het bestuur van de GR jaarlijks het verslag over 

het informatiebeheer kan vaststellen en naar de colleges van B&W en de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kan sturen. Houd hierbij 
rekening met de bepalingen van Gedeputeerde Staten (Verordening 
systematische toezichtinformatie Noord-Brabant) en de Uitvoeringsagenda 
Interbestuurlijk toezicht 2021. Betrek hierbij uw archivaris.  
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2. Vraag uw archivaris voor 1 mei 2021 een verslag op te stellen over het 
informatiebeheer van de GR. De archivaris kan hierbij gebruik maken van 
de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG5.  

3. Stel aan de hand van het verslag van de archivaris een verslag 
informatiebeheer op. Hierin neemt u de aanbevelingen een-op-een van de 
archivaris uit zijn verslag over en ‘vertaalt’ u de aanbevelingen naar 
concrete, SMART-beschreven, verbeteracties. Naast een kostenraming 
(indien van toepassing) krijgen de verbeteracties een realistische planning 
waarbij de aanbevelingen die de grootste risico’s vormen de hoogste 
prioriteit krijgen. Verbeteracties samen vormen een verbeterplan. 

4. Een eerste concept van uw verslag wordt met het verslag van de archivaris 
en het verbeterplan voor 15 mei 2021 aan IBT toegestuurd. Wij beoordelen 
het concept en geven u hierop voor 1 juni 2021 feedback.  

5. Het definitieve verslag stuurt u aan de colleges van B&W en de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van uw GR. Hierbij voegt 
u een oplegnotitie of informatiebrief, het verslag van de archivaris, uw 
verbeterplan en eventuele andere informatie die u in dit verband met de 
colleges wilt delen. Uiterlijk 15 juli 2021 stuurt u deze stukken ook aan ons 
college van GS.  

6. Sluit een dienstverleningsovereenkomst af met de uitvoerende gemeente 
Breda voor het beheer van de informatie, zoals hierboven bij ‘Bevindingen’ 
onder punt 3 beschreven. Regel daarin dat Breda het informatiebeheer 
uitvoert volgens de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de afspraken in 
de overeenkomst. Hieronder vallen ook de overbrenging en de vernietiging.  

7. De deelnemende gemeenten dienen met de uitvoerende gemeente Breda 
een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten voor het beheer van de 
informatie zoals hierboven bij ‘Bevindingen’ onder punt 4 beschreven. 

 
Toezicht 2021-2023  
Met ingang van 2021 richten we het interbestuurlijk toezicht archief- en 
informatiebeheer op een andere manier in. We hanteren daarbij een 
tweejaarlijkse cyclus. Voor uw gemeenschappelijke regeling houdt dit in dat u 
het eerste jaar: 
1. Een verslag over het informatiebeheer van het voorafgaande jaar toestuurt 

aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten met daarin in elk geval: 
· Het een-op-een benoemen van de aanbevelingen uit het verslag van de 

archivaris van dat jaar;  
· Een verbeterplan, met daarin een SMART-uitwerking (Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) van de 
aanbevelingen in activiteiten, inclusief prioritering in de tijd;  

· Een SMART-beschrijving van de stand van zaken per aanbeveling op 
reeds lopende activiteiten aan de hand van eerdere verbeterplannen;  

                                                
5 VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI’s); Derde geactualiseerde versie april 2020 
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· Nieuwe ontwikkelingen en zelf-geïnitieerde verbeteracties; 
· De brief van uw bestuur aan de colleges van B&W en de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 
· Overige stukken die door uw bestuur in dit verband aan de colleges van 

B&W van de deelnemende gemeenten worden gestuurd, bijvoorbeeld 
het verslag van de archivaris. 
 

2. De genoemde informatie, hierboven bij 1 beschreven, voor 15 juli van het 
jaar, volgend op het verslagjaar, toestuurt aan ons college van GS (t.a.v. 
IBT informatie- en archiefbeheer). 

 
Het andere jaar van de tweejaarlijkse cyclus, stuurt uw bestuur aan de colleges 
van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan ons 
college van GS: 
1. Een voortgangsrapportage met de stand van zaken van het verbeterplan 

van het jaar ervoor; 
2. Nieuwe ontwikkelingen en zelf-geïnitieerde verbeteracties; 
3. De brief van uw bestuur aan de colleges van B&W en de gemeenteraden 

van de deelnemende gemeenten. 
 
Tot slot 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer E.J.J. Baas van 
ons team IBT Informatie- en Archiefbeheer. Hij is op maandag tot en met 
donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06-18 30 31 18. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

 
 

Mevrouw N. Wester MSc, 
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 
 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 

 

In afschrift aan de archivaris. 


