
Geleideformulier voor: Algemeen Bestuur

Leidinggevende: Jeroen Schulten

Auteur: Veronica Jonker

Tel.: 023-5649480

abb68d84-b32b-4e05-81b9-b47c5ced1303.docx

1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie) x
Oordeelsvorming (ter bespreking)
Besluitvorming

2. Vraagstelling:
De VRK volgt de archiefregels van de gemeente Haarlem. 
Artikel 10 van de archiefverordening Haarlem verplicht het DB om ten minste eenmaal 
per jaar aan het Algemeen Bestuur verslag te doen over het beheer van de archieven 
en daarbij het verslag van de archiefinspecteur te overleggen. Bijgaand ter informatie 
het jaarverslag van het Noord-Hollands Archief mei 2020 – maart 2021 en de reactie 

namens het DB hierop.

3. Achtergrondinformatie:
Op grond van artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling VRK en artikel 32 van de 
Archiefwet is de directeur van het Noord-Hollands Archief belast met het toezicht op 
het beheer van de archiefbescheiden bij de VRK. In het kader daarvan vindt er jaarlijks 
een archiefinspectie door het Noord-Hollands Archief plaats. De archiefinspecteur stelt 
een jaarverslag op. Dit verslag geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de 

Archiefwet en met de informatievoorziening bij de VRK.

De archiefinspecteur constateert dat in de afgelopen periode het Project Zaakgericht 
de benodigde aandacht heeft gekregen waardoor er een positieve impuls is gegeven 
aan het digitaal en zaakgericht werken. Met het zaakgericht werken kan aan een 
aantal actiepunten worden voldaan en kan in navolging daarvan de regie op decentraal 
archief- en informatiebeheer worden opgepakt.

Verder merkt de archiefinspecteur op dat er in verband met het Corona virus 
actiepunten open zijn blijven staan. Dit geldt voor de overdracht van het archief van 
Veilig Thuis, de aanvraag van een machtiging van de minister van OCW hiervoor en 
voor de vernietiging van analoge archiefbescheiden. Inmiddels zijn deze actiepunten 
opgepakt.

4. Voorstel / te nemen besluit:
Kennis te nemen van het rapport van de archiefinspecteur van 1 juni 2021 en de 
brieven van het DB van 23 juni 2021 aan het Noord-Hollands Archief en Gedeputeerde 
Staten in reactie daarop. 

5. Bijlage(n):
 Brief directeur van het Noord-Hollands Archief van 

inzake uitvoering Archiefwet mei 2020 – maart 2021
 Brief aan Noord-Hollands Archief van het Dagelijks Bestuurd d.d. 23 juni 2021
 Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van het Dagelijks Bestuur 

d.d. 23 juni 2021

6. In vergadering genomen besluit:
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