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Inleiding 

Informatie is de grondstof voor de huidige informatiemaatschappij. Juist in een tijd van 
informatieovervloed is er behoefte aan authentieke, betrouwbare en toegankelijke 
overheidsinformatie. Deze drie waarden staan centraal in dit jaarverslag. Voor de 
goede orde: onder informatie verstaan we hier alle archiefbescheiden ongeacht hun 
vorm vanaf de eerste notulenboeken bij het ontstaan van de gemeente in 1811 tot de 
digital born informatie van tegenwoordig. 

De huidige functies van deze documenten zijn volgens de Archiefwet: 

1. Administratief: gericht op een goede bedrijfsvoering. 
2. Democratische controle: het kunnen uitvoeren van checks and balances op het 

overheidshandelen als democratisch recht van burgers. 
3. Erfgoedbehoud: het bewaren van herinneringen en het geven van betekenis 

hieraan. 

Dit verslag over 2014 is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) zoals 
opgesteld door de VNG. Het biedt behalve een actueel overzicht van de stand van 
zaken voor wat betreft de informatievoorziening in de gemeente ook een instrument 
voor interbestuudijk toezicht. Daarvoor zijn vier thema's cruciaal: 

1. Er is sprake van een werkend kwaliteitssysteem (risico: geen grip op informatie) 
2. Archiefsystemen worden in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht 

(risico: gebrekkige verantwoording) 
3. Archiefbescheiden worden tijdig vernietigd en/of overgebracht/openbaar 

gemaakt (risico: transparantie voor burger ontbreekt) 
4. Er is een duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving (risico: geen 

duurzame informatie, een 'dementerende' gemeente) 

Deze notitie is in opdracht van de gemeente opgesteld door drs. E.J. Brink van het 
Drents Archief op basis van een met assistentie van de heer O.J. Nienhuis ingevulde 
KPI-lijst. Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen om deze uitwerking van de 
KPI's niet als bijlage aan deze rapportage toe te voegen. 

Managementsamenvatting 

Op basis van het KPI-onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Tynaarlo niet 
op alle punten aan de archiefwettelijke eisen voldoet. Op alle vier de genoemde punten 
is verbetering gewenst om te voorkomen dat de gemeente risico's loopt in de kwaliteit 
van haar informatievoorziening en daarmee in de transparantie van haar handelen. 
Sommige verbeterpunten zijn cruciaal, andere goed om te doen. 



Voor het jaar 2015 en 2016 is er een overzicht gemaakt van deze punten. Het verslag 
vormt de basis voor een kwaliteitssysteem (verplicht) en een archiefbeleidsplan (goed 
om te doen). 



1. Lokale regelgeving 
Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 

De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer vormen als vertaling van de 
landelijke Archiefwet de wettelijke basis voor het archiefbeheer. 
De archiefverordening beschrijft in hoofdzaak de regeling voor de zorg, die het 
dagelijks bestuur draagt voor de archieven van de gemeente Tynaarlo. Het Besluit 
Informatiebeheer beoogt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van 
documenten, het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren 
van documenten te regelen. 
De Archiefverordening van Tynaarlo (vastgesteld januari 2005) en het Besluit 
Informatiebeheer (vastgesteld februari 1999) zijn beide niet meer actueel want 
gericht op een analoge organisatie onder een ander toezichtregime. Beide dienen te 
worden geactualiseerd. 

Wel is er een Register van gemeenschappelijk regelingen (verbonden partijen). Maar 
in de regelingen zelf zijn bepalingen over de zorg van archiefbescheiden daarin niet 
overal opgenomen. De mandaatregeling is recent (januari 2015) opnieuw 
vastgesteld. 
Er werden afgelopen jaar geen structurele archieftaken uitbesteedt aan private 
partijen. Wel worden incidenteel achterstanden weggewerkt door ingehuurde 
krachten. De mogelijkheden voor inhuur van externe projectleiders voor complexe 
digitaliseringstrajecten als zaakgericht werken wordt overwogen. 

Actie 

• Met spoed actualiseren Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer op een 
wijze die past bij de organisatieontwikkeling en -ambities. 

• Benoeming van een interne toezichthouder (zie modelverordening VNG 2015) 
• Regionalisering en uitbesteding van taken heeft vaak grote gevolgen voor de 

(digitale) informatievoorziening. Het moet altijd duidelijk zijn welke organisatie er 
verantwoordelijk is voor de archivering. Kortom: alert zijn op toevoegen van 
informatieparagraaf bij organisatiewijzigingen 

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht 
Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit (verbetering) van haar 
inform a tieh uishouding 7 

Met de Wet revitalisering generiek toezicht is de gemeente zelf verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van haar informatie en het beheer daarvan. Zowel door het team 
informatiebeheer als de applicatiebeheerder van het documentair management 
systeem (DMS) Verseon worden incidentele kwaliteitscontroles uitgevoerd. De 



Archiefregeling 2010 eist echter van de gemeente dat het gehele informatiebeheer 
binnen de gemeente - dus ook buiten het DMS - moet voldoen aan toetsbare eisen. 
Een dergelijk kwaliteitssysteem (op basis van ISO 8402) is het geheel van 
'organische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en 
voorzieningen' die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg. 

Voor 2014 schreef de archiefwetgeving nog niets voor over de inrichting van een 
dergelijk kwaliteitszorgsysteem, maar eind 2015 verschijnt de eerste praktische 
handleiding. Dit verslag is gemaakt op basis van Kritieke Prestatie Indicatoren en 
daarmee een eerste aanzet in de richting van een jaarlijkse audit op de kwaliteit van 
de gemeentelijke informatievoorziening. 

Actie 

• Opstarten van een kwaliteitssysteem op basis van een informatiebeheersplan 
dat aansluit bij de begrotingscyclus van de gemeente. Dit kwaliteitssysteem kan 
parallel aan het zaakgericht werken worden gestart op basis van landelijke 
instructies 2015/2016 (zie Actieprogramma Archief 2020). 

• Een dergelijk kwaliteitsbewaking inrichten synchroon aan de jaarlijkse 
begrotingscyclus. 

• De gemeente Tynaarlo heeft nog weinig vastgesteld beleid op het gebied van 
informatievoorziening. Opstellen van een informatiebeleidsplan om een beeld te 
krijgen van de belangrijkste informatiebestanden in hun beheeromgeving wordt 
aanbevolen. 

• Opname van een Strategisch Informatie Overleg (SlO) binnen de bestaande 
projectgroep informatiebeleid. 

3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid papieren en 
digitale archiefbescheiden 
Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de 
authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden? 

Een van de andere eisen uit de Archiefregeling is het beschikken over een actueel, 
compleet en logisch samenhangend overzicht. De gemeente beschikt niet over een 
dergelijk samenhangend overzicht, wel over een Documentair Structuurplan in i-
Navigator en diverse deeloverzichten. In 2014 is een eerste overzicht tot stand 
gekomen met de belangrijkste applicaties en hun kenmerken. Daarmee is een begin 
gemaakt met het in kaart brengen van de omvang van het gehele informatiebeheer. 

Er wordt bij de gemeente Tynaarlo vanzelfsprekend gewerkt met metadata, maar 
een metadata-model wordt niet gebruikt. Metadata zijn nodig om context en 
structuur van een (digitaal) archiefstuk te beschrijven. Het is een voorwaarde voor 



het beheer en ook voorwaarde voor zaakgericht werken en het duurzaam opslaan in 
een e-Depot. 

De gemeente gebruikt open standaarden. Een bewaarstrategie voor digitale 
bestanden is er (nog) niet. Wel worden de landelijke en regionale ontwikkelen ten 
aanzien van de ontwikkeling van een e-Depot gevolgd. Al met al waarborgt het 
huidige archiveringssysteem de toegankelijkheid tot dusver dusdanig, dat elk stuk -
voor zover in scope - binnen een redelijke termijn leesbaar boven tafel komt. 
De gemeente maakt gebruik van duurzaam papier en verpakkingsmateriaal. 

Acties 

• Een totaaloverzicht van digitale en analoge archieven is er niet. Verdere 
uitwerking van de enquête in een Informatiebeheersplan. 

• Speciale aandacht voor vaststelling metadateringsschema's (onderdeel van 
werkprocessen en zaakgericht werken). 

• In applicatiebeheerders-overleg de archiefwettelijke eisen ten aanzien van 
digitale duurzaamheid en toegankelijkheid kenbaar maken en daarop toezien. 

4. Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden 
Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? 

Documenten worden beschreven, opgeslagen, gedeeld, vernietigd, doorgestuurd 
etc. Veel medewerkers produceerden het afgelopen jaar digitale informatie en zijn 
daarmee (onbewust) 'archivaris' geworden. Het levert een gefragmenteerd beeld op. 
Aan de ene kant wordt nog met papier gewerkt, aan de andere kant veel digitale 
documenten 'in de cloud' en elders, in elk geval uit het zicht van het team 
informatiebeheer. De gemeente verkeert daarmee in schemerzone tussen papier en 
digitaal. Aangezien de gemeente (nog) niet beschikt over een zaaksysteem waarin 
digitale documentstromen beheerd kunnen worden is het papier nog leidend. Dit 
betekent dat digitale documenten noodgedwongen uitgeprint worden. 

Meerdere werkprocessen verlopen digitaal, waardoor digitale archieven 
vermoedelijk op allerlei netwerkschijven zijn opgeslagen. De gemeente gebruikt 
open standaarden en slaat digitale documenten binnen het 
Documentmanagementsysteem (DMS) PDF/A-1 formaat op. Dit formaat wordt niet 
bij veel andere applicaties gehanteerd. De afgelopen vijf jaar is voor zover bekend 
geen conversie toegepast. Deze bestanden vormen een 'grijs gebied'. Ook is er 
geen vastgestelde bewaarstrategie voor afwijkende informatieprofielen, zoals 3 D-
bestanden, audio, video, digitale bestemmingsplannen en websites. Dit terwijl de 
Archiefwet dit type bestanden wel als archief beschouwd. 



Positief is de regionale benadering. Verkennende gespreken op ambtelijk niveau met 
buurgemeenten leiden tot de conclusie dat de gemeente in 2016 een start zal maken 
met het invoeren van het zaakgericht digitaal werken."Üaarbij zal RODIN als 
toetsingskader worden gebruikt. 
In regionaal verband is gewerkt aan verbetering van de informatiebeveiliging in het 
kader van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). In het 
komende jaar zal de gemeente een standpunt bepalen ten aanzien van ontwikkeling 
dan wel deelname in een e-Depot. 

Acties 

• Bewaarstrategie ontwikkelen voor digitale documenten met specifieke aandacht 
voor digitaal te bewaren ruimtelijke plannen. (Nieuwe) medewerkers instrueren 
over gebruik authenticiteit en duurzaamheid van informatie. Concreet: 
opslagformaten en netwerkgebruik moeten in hearts and minds van 
medewerkers. 

• Organisatiebreed aandacht en voorlichting voor gebruik opslagformaten (zie 
richtlijnen AIDO en DUTO) 

• Standpuntbepaling ten aanzien van ontwikkeling van en aansluiting op een 
landelijk of regionaal e-Depot 

• Zaakgericht werken doorvoeren 
• Een specifiek aandachtpunt is het toegankelijk houden van digitale ruimtelijke 

plannen. 

5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 
Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer in het 
belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 

Op 1 december 2014 is er een verklaring van vernietiging opgesteld voor de in 2013 
in aanmerking komende archiefbescheiden. Vernietiging van niet overgebrachte 
archieven verloopt tijdig en planmatig. Een kanttekening is te plaatsen bij de 
archieven van voormalige gemeenten: er wordt daan/an meer bewaard dan nodig. 
De gemeente Tynaarlo heeft in 2014 geen archiefbescheiden vervangen. Wel is er 
een aanzet om een generiek Handboek vervanging op te stellen. Bij vervanging 
betreft het vervanging door digitale reproductie waarbij het origineel wordt 
vernietigd. Bij vervreemding gaat het om het overdragen van het eigendom van 
archiefbescheiden. Ook daarvan was over 2014 geen sprake. 

Actie 

generiek handboek vervanging opstellen en in eerste instantie toepassen op 
vernietigbare archiefbescheiden. 



6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 
Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden 
na 20 jaar overbrengen. Tenzij met redenen omkleed correct in de praktijk? 

Volgens de Archiefwet moeten alle te bewaren archiefbescheiden ouder dan 20 jaar 
worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. De archiefbescheiden zijn na 
overbrenging openbaar en in principe gratis toegankelijk. De overgebrachte 
archieven zijn voor het publiek raadpleegbaar in een speciaal daarvoor ingerichte 
onderzoekersruimte. Wel is wel sprake van een aanzienlijke achterstand in de 
bewerking en overbrenging van de archieven van de voormalige gemeenten. Her is 
door capaciteitsgebrek slechts een beperkte voortgang in het wegwerken van die 
achterstand. 

Archlefnr. Naam Archief Periode Omvang 
100 Gemeentebestuur Eelde 1811-1997 188,7 
101 Gemeentebestuur Vries 1811-1997 199,2 
102 Gemeentebestuur Zuidlaren 1803-1997 154,8 
106 Gemeentebestuur Tynaarlo 1998-2012 148 
103 Bouwarchief Eelde 1929-1997 30,5 
104 Bouwarchief Vries 1897-1997 36,8 
105 Bouwarchief Zuidlaren 1900-1997 33,6 
005 Bouwarchief Tynaarlo 1998-2010 77,4 
202 W V * Eelde t/m V-jaar 2107 25 
203 V W Vries t/m V-jaar 2107 17 
204 V W Zuidlaren t/m V-jaar 2107 21,8 
201 V W Tynaario t/m V-jaar 2120 404,24 
div. Overige VW-archleven t/m 2019 3,72 
div. Overige overheidsarchieven 1981-2012 10,24 
401-453+ 
div. 

Particuliere archieven 1648-2010 50,5 

300-305 Verzamelingen 1900-2013 41,7 
900 Historische bibliotheek 1840-2013 10,8 

Totaal 1454 

* = Voor vernietiging vatbaar 

In de archiefbewaarplaats bevinden zich zowel overgedragen als niet-overgedragen 
archieven. Daarnaast worden hier ook de op termijn te vernietigen archieven bewaard. 
De capaciteit van de archiefbewaarplaats is 1730 m l . Op 1 januari 2014 was hiervan 
1500 ml bezet. Alle archieven hebben een archiefnummer. Deze staan vermeld op 
het overzicht in de bewaarplaats. 



Actie 

Achterstanden in overbrenging projectmatig wegwerken volgens 
meerjarenplanning. 

7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-Depot 
Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

De gemeente beschikt over een goedgekeurde ondergrondse archiefbewaarplaats die 
doelmatig gebruikt wordt. Naar verwachting is de capaciteit van 1730 m1 net 
voldoende om de 'papieren ertenis' tot de overgang naar digitaal werken te bergen. 
Het onderscheid tussen overgebrachte en niet-overgebrachte archieven is niet helder 
(zie KPI 6). 
Naast de goedgekeurde bewaarplaats is er een archiefruimte voor 
bevolkingsadministratie en een serverruimte voor opslag van digitale bestanden. Met 
de gemeente Assen is er een nieuwe digitale opslagruimte ingehcht. 
Het volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen met betrekking tot ontwikkeling 
van een e-depot maakt deel uit van de Notitie informatiebeleid. Van actieve 
openbaarheid en transparantie is (nog) geen sprake. 

Acties 

• Beleid bepalen ten aanzien van digitale duurzaamheid en ontwikkeling e-Depot. 
• Het toegankelijk houden van digitale archiefbescheiden is een permanent punt van 

aandacht. 
• Constante monitoring van beschikbaarheid en klimaatconditie van de 

archiefruimten. 

8. Ter beschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats 
overgebrachte archiefbescheiden 
Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 

De ontvangst van de 'analoge onderzoeker' voldoet kwalitatief aan landelijke eisen. Er 
is een bezoekersreglement en gelegenheid tot reproductie. 
Bij overbrenging van archiefbescheiden zijn deze stukken in principe openbaar. De 
dienstverlening aan het publiek ten aanzien van overgebrachte gemeentelijke 
archiefbescheiden geschiedt naar behoren. De archiefinventarissen zijn slechts 
gedeeltelijk (zie voor achterstanden, zie KPI 6) voor onderzoekers en 
belanghebbenden raadpleegbaar via www.archieven.nl en www.drentsarchiefnet.nl. 
Zo ontstaat digitaal geen representatief beeld van de openbare gemeentelijke 
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archiefcollecties. Door vertraging in de overbrenging ontbreken ook de bijbehorende 
verklaringen van overbrenging voor archieven, die formeel overdracht en 
openbaarheid regelen. 

Acties 

• Ten gevolge van achterstanden in de bewerking en overbrenging is een 
schemergebied ontstaan van voor belanghebbenden (rechtzoekende burgers en 
historisch onderzoekers) half toegankelijke archieven. Achterstanden in de 
overbrenging moeten praktisch en formeel weggewerkt te worden. Dit dient 
planmatig te gebeuren. 

• Plan met prioriteiten maken voor het wegwerken van achterstanden overbrenging. 
Uitbesteden overwegen. 

• Eventuele openbaarheidsbeperkingen opstellen en toevoegen aan 'verklaringen 
van overbrenging' (zie KPI 6). 

9. Rampen, calamiteiten en veiligheid 
Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden 
bij bijzondere omstandigheden? 

De gemeente neemt deel in regionale veiligheidsplannen. Samen met omhngende 
gemeenten is in 2014 een veiligheidscoördinator aangesteld speciaal voor 
informatiebeveiliging. Daarnaast heeft de gemeente participerend in de 
Veiligheidsregio Drenthe een wettelijk verplicht Regionaal Risicoprofiel. In 2015 volgt 
een actualisatie van dit profiel. De gemeente Tynaarlo heeft een lopend contract met 
Documentenwacht. Verzekeringen zijn daarbij geregeld. Voor archieven en andere 
objecten van cultuurhistorische waarde is geen praktische procedure bekend. 

Actie 

• Het opstellen van een ontruimingsplan voor archieven wordt aanbevolen. 

10. Middelen en mensen 
Kan de gemeente beredeneerd aangeven op haar wettelijke taken voor de archiefzorg 
en het archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt 
alsmede hun kwaliteitsniveau? 

Volgens de Archiefverordening draagt het college van B en W er zorg voor dat 
jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter 
bestrijding van de kosten die aan de zorg voor archief- en informatiebeheer zijn 
verbonden. De gemeente geeft aan dat er als gevolg van veranderende 
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personeelsbezetting achterstanden zijn ontstaan in de voorbereiding van vernietiging 
en overbrenging. Over 2014 ziet het personeelsbestand voor DIV inclusief ICT, 
Informatiemanagers en hun leidinggevenden er op dit punt als volgt uit: 

- vakmanager/leidinggevende (0,4 fte structureel, 0,6 gfe basisregistraties) 
- Vakspecialist B/Beleidsmedewerker/archivaris (1 fte structureel) 
- Vakspecialist C/Coördinator DIV-werkzaamheden (1 fte structueel) 
- Vakspecialist E/Div-medewerker (4,7 fte totaal) 
- Vakspecialist C/Applicatiebeheerder (0,8 fte structureel) 
Totaal: ca. 8 Fte 

Acties 

• Er zijn landelijk onvoldoende kengetallen beschikbaar om te kunnen bepalen of 
deze personeelsinzet voldoende is. Wel is in deze tijd waarin ontwikkelingen snel 
gaan is het belangrijk je (vak)kennis up-to-date te houden en in kaart te brengen 
welke nieuwe competenties zijn voor 'duurzame inzetbaarheid' in een veranderd 
informatielandschap. 

• Het ontbreekt momenteel aan heldere aansturing van het informatiebeleid. De 
afdeling DIV zit teveel in de zijlijn. Een gemeentearchivaris of intern toezichthouder 
met een initiërende en regiefunctie ontbreekt. 

• Versterking van de regionale samenwerking en het uitwisselen van ;personeel 
wordt aanbevolen. 
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Aanbevelingen 

1. Het toegankelijk houden van digitale archiefbescheiden is een permanent punt 
van aandacht. 

2. Actualiseer Archiefverordening, Besluit informatiebeheer en overige interne 
regelgeving. 

3. De kwaliteitscontrole op niet overgebracht archief ontbreekt, er is geen 
kwaliteitssysteem voor archief en informatiebeheer. 

4. Regel duidelijke afspraken over archiefbeheer in informatievoorziening bij 
samenwerkingsverbanden. 

5. Er moet beleid komen op informatievoorziening en beheer te beginnen met een 
Informatiebeleidsplan. 

6. Competenties medewerkers ontwikkelen te kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen (te denken valt aan deskundigheid op terrein van zaaktypen, 
metadatering en keteninformatisering). 

7. De gemeente heeft geen actueel veiligheidsplan waarin de risico's en 
procedures m.b.t. de verplaatsing of veiligstelling van objecten van 
cultuurhistorische waarde zoals archieven zijn opgenomen. 

8. Benoem een gemeentearchivans/informatiemanager/intem toezichthouder die 
landelijke eisen vertaalt in concreet beleid en daar uitvoering aan geeft. 
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Input informatiebeleidsplan verbetering gemeentelijke informatiehuishouding 
voor 2015-2017 

1. Juridische basis en kwaliteitscyclus 
• Actualiseren Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer die passen bij de 

organisatieontwikkeling (2015) 
Instelling SlO met belangrijkste stakeholders op het terrein van informatiebeleid 
Bij regionalisering en uitbesteding van taken heeft dat vaak grote gevolgen voor 
de (digitale) informatievoorziening. Het moet altijd duidelijk zijn welke organisatie 
er verantwoordelijk is voor de archivering. Kortom: alert zijn op toevoegen van 
informatieparagraaf bij organisatiewijzigingen 
Opstarten van een kwaliteitssysteem parallel aan het zaakgericht werken. 
De gemeente Tynaarlo heeft nog weinig beleid vastgesteld op het gebied van 
informatievoorziening. Opstellen van een informatiebeleidsplan om een beeld te 
krijgen van de belangrijkste informatiebestanden en de omgang daarmee. 
Kwaliteitsbewaking in een jaarcyclus 

2. Goede, geordende en toegankelijke staat 
Een totaaloverzicht van digitale en analoge archieven is er niet. Verdere 
uitwerking van de enquête in een Informatiebeleidsplan. Breng de digitale 
huishouding verder in kaart aan de hand van KPI -formulier m/tb-no. 
Speciale aandacht voor vaststelling metadateringschema's (onderdeel van 
werkprocessen en zaakgericht werken). 
In applicatiebeheerders-overleg de archiefwettelijke eisen t.a.v. digitale 
duurzaamheid en toegankelijkheid kenbaar maken en daarop toezien. 
Bewaarstrategie ontwikkelen voor digitale documenten (ook afwijkende 
informatieprofielen als ruimtelijke informatie) 
Kwaliteitseisen van Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) verkennen en 
vertalen naar gemeente. 
Speciale aandacht en voodichting voor gebruik opslagformaten (zie richtlijnen 
AIDO en DUTO) 
Ontwikkeling van/aansluiting op een e-Depot volgen. 
(Nieuwe) medewerkers instrueren over gebruik authenticiteit en duurzaamheid 
van informatie. Concreet: opslagformaten en netwerkgebruik in 'hearts and 
minds' van medewerkers. 
Generiek handboek vervanging opstellen (eventueel samen met buurgemeenten) 
en in eerste instantie toepassen op vernietigbare archiefbescheiden. 
Specifieke eisen stellen ten aanzien van duurzame toegankelijkheid van 
ruimtelijke plannen. 

3. Tijdige vernietiging en overbrenging 
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Plan met prioriteiten maken voor het wegwerken van achterstanden 
overbrenging eventueel samen met derden. 
Standpunt bepalen beleid t.a.v. digitale duurzaamheid en ontwikkeling e-Depot. 
Constante monitoring van beschikbaarheid en klimaatconditie van de 
archiefruimten. 
Vul KPI-formulier meter tb-o in voor bepaling het aantal over te brengen 
meters/terrabytes. 

Duurzame en adequate beheer- en bewaaromgeving. 
Eventuele openbaarheidsbeperkingen opstellen en toevoegen aan 'verklaringen 
van overbrenging'. 
Opstellen van een ontruimingsplan voor archieven. 
Verdere versterking van regionale samenwerking door kennisuitwisseling wordt 
aanbevolen. 
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