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Voorstel
Kennis nemen van het verslag verantwoording archief- en informatiebeheer 2019
en de KPI- Invulsheet- NO/Invulsheet O.

Samenvatting
Het college legt elk jaar verantwoording af aan de gemeenteraad en de provincie
over de uitvoering van de Archiefwet 1995. Het beheer van analoge informatie is op
niveau, voor wat betreft de digitalisering is het zaak de vinger aan de pols te houden
en te blijven werken aan verbeterpunten. Het college volgt de verbeterpunten (zoals
benoemd in het verslag) op.

Toelichting
Zie samenvatting.

Historie
n.v.t.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Volgens art.3 Archiefwet is het hebben van een goed benaderbaar analoog en
digitaal archief een verplichting voor elke gemeente.
De normen zijn landelijk en zijn dus ook van toepassing op het archief van
Terschelling. De afdeling DIV zal blijven werken aan de verbeterpunten die worden
mee genomen in de jaarplanning van het team Publiek.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Voor de samenleving is het van belang dat de gemeente beschikt over een goed
en toegankelijk archief dat voldoet aan de normen die daar voor gesteld zijn.
Duidelijk is dat dat voor wat betreft het analoge archief het geval is. Net als bij veel
andere gemeenten is het een zorg hoe het digitaal archief de juiste kwaliteit krijgt.
Daar zal de komende jaren aandacht en tijd aan moeten worden besteed.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Financiële gevolgen: Variabele kosten mbt incidentele inhuur Dox Support.
Personele gevolgen: De nodige inzet om de aandachtspunten te verwezenlijken
kan met de huidige formatie worden uitgevoerd.
Organisatorische gevolgen. Er zijn geen organisatorische gevolgen.

Communicatie/interactiviteit
n.v.t.

Advies van de raadscommissie

2

n.v.t.

Ter inzage liggende stukken
1. Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer 2019
2. KPI- Invulsheet- NO/Invulsheet O.
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