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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
het Jaarverslag provinciearchivaris 2018

Aanleiding
Conform de Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996, per
november 2013 gewijzigd, brengt de provinciearchivaris eenmaal per jaar verslag
uit aan Gedeputeerde Staten. Dit verslag heeft betrekking op het beheer van de
provinciale archiefbewaarplaats en de bij de beheerders (provincie,
omgevingsdiensten en Havenschap Moerdijk) uitgevoerde inspecties, zoals
bedoeld in artikel 29 eerste en tweede lid van de Archiefwet.
Gedeputeerde Staten hebben besloten om u van dit verslag in kennis te stellen.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten dragen ingevolge de Archiefwet 1995, Archiefbesluit 2009,
Archiefverordening provincie Noord-Brabant 1996 en Regeling archiefbeheer
Noord-Brabant 2014 zorg voor het beheer van de archiefbescheiden van de
provinciale organen.
Kernboodschap
Belangrijkste bevindingen provinciearchivaris over 2018:
1. De in het jaarverslag over 2017 geformuleerde aandachtspunten betreffende
de archivering op netwerkschijven en via vakapplicaties zijn weliswaar
onderschreven maar nog nauwelijks opgepakt. Wel zijn er plannen uitgezet
voor 2019.
2. Een bestuurlijk protocol vanuit de provincie voor archivering bij verbonden
partijen wordt ontwikkeld.

3.
4.

5.

Met de Chief Information Officer (CIO) van de provincie is de oprichting van
een Strategisch Informatieoverleg voorbereid.
Bij de omgevingsdiensten is de koppeling tussen het document
management systeem en het zaaksysteem verbeterd. Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant moet zoeken naar een nieuw document management
systeem, waarbij gewaakt moet worden de oude gegevens niet te verliezen.
Omgevingsdienst Brabant Noord heeft een verbeterplan laten opstellen.
Uitlening van overgedragen provinciale archieven vanuit de provinciale
archiefbewaarplaats zal om veiligheidsredenen vanaf 1 januari 2019 in
principe alleen nog digitaal plaatsvinden.

De belangrijkste aandachtspunten voor 2019:
1. De provinciearchivaris wenst een concrete aanpak van het tegengaan van
archivering op netwerkschijven en via vakapplicaties, met tijdige
terugkoppeling naar de provinciearchivaris.
2. De provinciearchivaris wenst in 2019 vaststelling van de voorwaarden
waaronder verbonden partijen dienen te archiveren.
De commissaris van de Koning onderschrijft als portefeuillehouder
Provinciearchivaris de bevindingen en aandachtspunten van de
provinciearchivaris. Door de provinciale organisatie zijn de eerste stappen gezet
om de aandachtspunten voor 2019 te realiseren.
Consequenties
1. De provincie, toezichthouder voor lagere overheden, dient zich aan de
Archiefwet te houden
Het Jaarverslag provinciearchivaris 2018 laat zien dat er op dit vlak nog verdere
verbetering mogelijk is. Het is van belang dat dit op een goede manier door de
organisatie wordt opgepakt.

Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
Het Jaarverslag provinciearchivaris 2018 is openbaar, maar er wordt, naast het
informeren van PS, niet actief over gecommuniceerd.
Vervolg
De aanbevelingen worden op dit moment al door de ambtelijke organisatie
opgepakt.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.C. Smit, (073) 681 21 13, hcsmit@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer J.G.M. Sanders, (06) 23 39 29 41, jsanders@brabant.nl.
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