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Geacht college,
Naar aanleiding van de verstrekte toezichtinformatie is de kwaliteit van de archiefzorg
over 2014 beoordeeld. De gemeenteraad nam uw rapportage daarover op 19 januari
jl. voor kennisgeving aan.
Bij de provinciale beoordeling is uitgegaan van de vier cruciale thema's, die in overleg
met de Drentse gemeenten in september 2012 vastgesteld zijn:
1. De werking van een kwaliteitssysteem voor archiefbeheer,
2. De goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden,
3. De selectie, vernietiging en openbaarmaking van archiefbescheiden,
4. De bewaaromgevingen voor archiefbescheiden.
Omdat de toezichtinformatie ons pas op 1 december bereikte, kon niet meer in 2015
een reactie worden gegeven. Het uiteindelijke oordeel matig wordt u hierbij dan ook
slechts pro forma aangeboden, zodat hier in uw aanpak wellicht nog rekening mee
kan worden gehouden.
Wij willen u vragen om in 2016 de toezichtinformatie tijdig beschikbaar te stellen en
verwijzen daarbij naar onze brief van 15 oktober, kenmerk 42/MBE/2015004469.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens^zen,

ahileider Milieu, Bodem en Energie
Bijlage(n):
tw/coll.

Beoordeling gemeente Tynaarlo
3 februari 2016

Vooraf
De gemeente Tynaarlo heeft op 1 december 2015 het verslag informatievoorziening 2014 met onderliggende, ingevulde KPI's (gedeelte niet overgebrachte archieven) aan de provincie gezonden.
Uit het begeleidend schrijven bleek dat deze informatie door B & W op 1 december 2015 is vastgesteld. Hierna is de informatie op 19 januari 2016 voor kennisgeving door de gemeenteraad aangenomen. Het totaaloordeel dat de gemeente zelf heeft geformuleerd, wordt opgevat als matig.
Beoordeling verslag
Het verslag geeft een beeld van de archiefzorg in de gemeente over 2014 en van de maatregelen die
de gemeente op diverse punten zal moeten treffen. Deze maatregelen staan als actiepunten zowel
per hoofdstuk opgesomd als aan het slot samengevoegd als Input informatiebeleidsplanverbetering
gemeentelijke informatiehuishouding voor 2015-2017.
De actiepunten zijn aangevuld met 8 aanbevelingen aan het eind van het verslag. Het verslag zelf is
ingedeeld naar de 10 hoofdstukken van de landelijke KPI's. Er wordt niet een oordeel gegeven per
cruciaal thema in de afgesproken kwalificatiereeks goed-matig-slecht. Ook over het totale archiefbeheer is in de terminologie van goed-matig-slecht geen oordeel gegeven, zoals was afgesproken.
Algemene conclusie van de gemeente zelf is dat de gemeente niet op alle punten aan de archief
wettelijke vereisten voldoet.
Evenals in ons vorig oordeel (betreffende het verslagjaar 2013) wordt aanbevolen om de verbetermaatregelen in te richten volgens de zogenaamde SMART methode, waarbij specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdgebonden wordt omschreven hoe de verandering kan worden gerealiseerd. Er moet een duidelijk beeld van de beoogde aanpak zijn.
Tot slot leest het jaarverslag over 2014 lastig omdat het pas eind 2015 is vastgesteld. Af en toe worden het verslagjaar (2014) en het daadwerkelijk jaar van beschrijving (2015) door elkaar gehaald. Dit
resulteert niet alleen in weinig actiepunten voor 2015, maar ook in bijv. de vermelding in de tweede
alinea op blz. 5 dat de mandaatregeling recent (januari 2015, buiten verslagjaar) is vastgesteld. Op
blz. 8 van het verslag staat dat de gemeente in het komende jaar een standpunt in zal nemen (edepot).Waarschijnlijk wordt hiermee 2016 bedoeld.
Cruciale thema's archiefbeheer
1. Kwaliteitssysteem
In ons oordeel over 2013 werd geconstateerd dat Tynaarlo nog niet beschik[te] over een werkend
kwaliteitssysteem voor het archiefbeheer, zoals bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling. Het
gemeentelijk verslag over 2014 geeft aan dat Tynaarlo over 2014 weliswaar incidentele kwaliteitscontroles heeft uitgevoerd, maar dat er nog steeds weinig stappen zijn gezet. Er wordt teveel gewacht
op een praktische handleiding (van Archief 2020) die eind 2015 verschijnt. Het opstarten van een
kwaliteitssysteem is één van de punten in het verbeterplan waar prioriteit aan gegeven moet worden,
zeker wanneer het kwaliteitssysteem parallel aan het zaakgericht werken wordt ingevoerd.
Het is verheugend dat de gemeente het kwaliteitssysteem aan zal laten sluiten op de begrotingscyclus. Niet alleen om daadkrachtig verbeteringen door te voeren, maar ook om jaarverslagen op het
gebied van archief- en informatie gemakkelijker voor 15 juli aan de provincie te doen toekomen.
De datum 15 juli is namelijk gekozen vanuit haar link met de verschillende financiële cycli.
Uit het verslag blijkt dat de gemeente pas in 2016 RODIN als toetsingskader in wil voeren, terwijl in
2014 meerdere processen digitaal verlopen waardoor digitale archieven vermoedelijk op allerlei net-

werkschijven zijn opgeslagen. Door het jaarverslag pas eind 2015 te laten vaststellen heeft de
gemeente de kans gemist om dergelijke verbeterpunten al voor 2015 op te voeren als verbeterpunt.
Er moet actief worden gewerkt aan het in beeld brengen en normeren van de eigen beheeromgeving,
zeker wanneer verdergaande digitalisering daarvan het doel is. Bij het formeel opzetten van een kwaliteitssysteem past het regelen van de verantwoordelijkheid voor kwaliteitscontroles en intern toezicht,
waarvoor de wet een gemeentearchivaris heeft bedoeld. In de aanbevelingen wordt, op dit punt
terecht, het benoemen van een gemeentearchivaris aangehaald.
Bij het kwaliteitssysteem is het van belang dat ook de verantwoordelijkheden op de juiste wijze omschreven en belegd zijn. Een up-to-date verordening en Besluit Informatiebeheer horen daarbij.
Actualisatie van de verordening en het Besluit staan echter pas gepland voor 2016.
Tenslotte geeft de gemeente aan dat er achterstanden zijn in wettelijk verplichte werkzaamheden
(toegankelijkheid en overbrenging). Het door de gemeente hierbij genoemde actiepunt om voor de
heldere aansturing van het informatiebeleid een gemeentearchivaris of toezichthouder aan te stellen
zal in principe weinig verschil maken in de werkdruk. De indruk wordt, hoogstwaarschijnlijk onterecht,
gewekt dat de medewerkers DIV wel genoeg tijd hebben voor hun werkzaamheden, maar dat ze daar
(zonder regie) onvoldoende gebruik van maken.
Oordeel: matig
2. Goede, geordende en toegankelijke staat
De gemeente Tynaarlo kent op verschillende terreinen adequate voorzieningen om de goede staat
van archiefbescheiden te garanderen. Er wordt bij de gemeente gewerkt met metadata, maar geen
gebruik gemaakt van een vastgesteld metagegevensschema. De provincie raadt aan het schema
met behulp van het T.M.L.O. (http://www.archief2020.nl/nieuws/toepassingsprofiel-metadateringlokale-overheden) vast te stellen en deze op alle archiefbescheiden toe te passen.
Precies dit advies werd ook al gegeven in ons oordeel over 2013. Het is niet bekend waarom de gemeente op dit punt niet verder is, ondanks het feit dat er volgens het verslag inmiddels veel digitale
documenten in de Cloud en elders uit het zicht van het team informatiebeheer zijn verdwenen. Behalve het ontbreken van een metagegevensschema zijn er overigens ook geen aanvullende metagegevens benoemd en geïmplementeerd.
In het jaarverslag van de gemeente wordt geconstateerd dat zij gebruik maakt van hybride archivering.
De gemeente heeft echter nog geen gecertificeerd zaaksysteem waarin zij haar digitale archiefbescheiden kan beheren en daarom is papier nog leidend.
Door het ontbreken van een duidelijke prioritering van de aanbevelingen in het jaarverslag is onduidelijk hoeveel aandacht er is voor de risico's die er in de tussentijd bij deze hybride archivering spelen.
Uit beantwoording van vraag 3.6 van de KPI's blijkt dat de gemeente de eisen voor duurzaamheid
binnen het archiveringssysteem voor het analoge gedeelte goed heeft geregeld. Een digitale bewaarstrategie is d.m.v. het gebruik van open standaarden en een gecertificeerd DMS nog niet afdoende
gerealiseerd.
Hoewel de gemeente ervan uit gaat dat er opslagformaten worden gebruikt die aan een open standaard voldoen, worden die opslagformaten niet voor de gehele organisatie voorgeschreven. Bovendien is de keuze voor een opslagformaat daarbij nog afhankelijk van de keuze voor een applicatie.
Compressie en encryptie worden evenals conversie en migratie volgens de gemeente niet toegepast.
Oordeel: matig

3. Selectie, vernietiging en openbaarmaking
De analoge vernietiging vindt tijdig plaats aan de hand van de daartoe opgemaakte selectielijst met
een verklaring. Het is heel goed dat de gemeente Tynaarlo de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden selecteert, aangezien vernietiging een wettelijke verplichting is.
Door de aanzienlijke achterstand in het bewerken en overbrengen van archieven (met name de voormalige gemeenten) voldoet de gemeente noch aan haar wettelijke eisen voor openbaarheid, noch aan
haar wettelijke vernietigingsplicht van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden (in de onbewerkte archieven). Behalve achterstanden in overbrenging ten gevolge van late bewerking, is er
overigens ook een achterstand in overbrenging door het hier en daar ontbreken van verklaringen van
overbrenging.
Het verslag gaat onvoldoende in op de ernst van deze punten. Niet alleen wordt er volgens de
gemeente meer bewaard dan nodig (terwijl het hier een verplichting betreft), maar ook komt het wegwerken van de achterstanden zonder prioriteit op een meerjarenplanning.
Er worden nog geen archiefbescheiden vervangen, waardoor het niet duidelijk is in hoeverre dubbelen
en digitale originelen worden vernietigd.
In het vorig oordeel (verslagjaar 2013) is gewezen op de onduidelijkheid over maatregelen die de
gemeente zou treffen inzake het niet verwijderen van stukken uit het DMS waardoor het vernietigen
van archiefbescheiden (bewust) niet volledig plaats kon vinden. Het verslag over 2014 gaat hier niet
verder op in.
Oordeel: matig
4. Bewaaromgevingen
De gemeente beschikt over een goedgekeurde archiefbewaarplaats die tevens in gebruik is als archiefruimte. Uit mondelinge toelichting door dhr. O. Nienhuis blijkt dat de in het verslag genoemde
actie om de beschikbaarheid en klimaatconditie van de archiefruimten constant te monitoren, alleen
geldt voor de archiefruimte bij Publiekszaken en voor de serverruimte. De archiefbewaarplaats werd in
2014 al goed gemonitord.
In ons oordeel over 2013 is aangegeven dat de gemeente niet duidelijk aangaf hoe de archiefruimte
bij publiekszaken aan de eisen van de wet zou worden aangepast. Ook in het verslag over 2014 gaat
de gemeente hier niet op in.
Voor wat betreft de digitale bewaaromgeving geeft de gemeente aan dat er een serverruimte is voor
de opslag van digitale bestanden en dat er met de gemeente Assen een nieuwe digitale opslagruimte
is ingericht. Uit mondelinge toelichting door dhr. O. Nienhuis blijkt dat dat het hier alleen een digitale
uitwijkmogelijkheid bij de gemeente Assen betreft. Een tweede digitale uitwijkmogelijkheid is overigens
binnen de gemeente Tynaarlo geregeld.
De opzet van de definitieve bewaaromgeving voor digitale archiefbescheiden is weliswaar nog niet
acuut nodig, maar het is goed dat de gemeente beleid bepaalt ten aanzien van digitale duurzaamheid
en de ontwikkeling van een e-depot.
Uit beantwoording van vraag 9.1 van de KPI's blijkt dat de gemeente niet beschikt over een daar
beschreven risicoprofiel. Uit de actiepunten in het verslag blijkt dat er in 2014 ook geen ontruimingsplan voor archieven was. Het is goed dat de gemeente op deze punten verbeteringen treft en in
regionale veiligheidsplannen deelneemt. Met omringende gemeenten is bovendien een veiligheidscoördinator aangesteld speciaal voor informatiebeveiliging. Het is ook goed dat gemeente is aangesloten bij Documentenwacht.
Oordeel: matig

Eindoordeel archiefbeheer gemeente Tynaarlo
Op basis van de vier beoordeelde cruciale thema's kan het archiefbeheer in de gemeente Tynaarlo
worden gekwalificeerd als matig. Bij de weging van de resultaten over 2015 zal actief gekeken
worden naar de implementatie van de aanbevelingen bij het jaarverslag over 2014.
de heer drs. D.M. Bunskoeke, toezichthouder
de heer R.W. Steensma, toezichthouder

