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uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden 
 L. Mes 21 oktober 2020 

onderwerp 
Interbestuurlijk Toezicht Uitvoering Archiefwet 2019 

 
Geachte raadsleden, 
 
In het kader van het interbestuurlijke toezicht heeft de provincie Noord-Holland 
verslag gedaan van de beoordeling van de Archiefwet over het jaar 2019. Eens in de 
drie jaar wordt een “stand van zaken gesprek” gehouden met de provinciale 
toezichthouders. Dit gesprek heeft 17 juni plaatsgevonden met als beoordeling 
“adequaat”. Dit houdt in dat het toezicht door de provincie sober, in vertrouwen en op 
afstand blijft. 
Het volgend “stand van zaken gesprek” zal in 2023 plaatsvinden. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
Bijlage(n):  
• Brief provincie Noord-Holland over oordeel interbestuurlijk toezicht, informatie- 

en archiefbeheer 2019-2020 (IN-20-65974). 
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Betreft: oordeel lnterbestuurlUk Toezicht, informatie- en archiefbeheer
2019-2020

ceacht college,

De uitgangspunten voor het interbestuurlijk toezicht op gÍond van de

wet RGT zijn 'sober, in vertrouwen en op afstand'. ln voorgaande jaren
hebben wij de uitvoering door uw gemeente van taken, voorwloeiend
uit de Archiefi^,et- en regelgeving als 'adequaat' beoordeeld. Daarom
hebben wU u in 201 7 laten weten, dat wij ztjn overgegaan op een

versobering van ons toezicht.

Dit versoberde toezicht houdt in, dat u ons jaarlijks vóÓr 'l 5 juli
informatie toezendt conform onze lnformatieverordening, wij daar een

verkorte analyse op uitvoeren en u de resultaten daarvan per brief
meedelen.

Zoals vorig jaar aangekondigd houden wU eens in de drie jaar een
'stand van zaken'gesprek met die gemeenten, die onder het
versoberde toezicht vallen. Op 'l 7 junijl. voerden onze toezichthouders
dit gesprek bU uw gemeente.

Op grond van de aangeleverde gegevens en het gesprek beoordelen wij
uw gemeente nog steeds als'adequaat'.

wU wensen u veel succes met het uitvoeren van de geplande digitale
vernietiging en andere aanbevelingen, die uw archivaris in het
inspectieveÍslaq doet.

Gedeputeerde Staten

Uw contactpèÍsoon

Mw F C Tempelaaís

ADlKA8/KA8

Telefoonnummèr +31 23 5l 44582

tempelaàrsf@noord-holland.nl

r t2
verzenddatum

26juni 2020

Kènmcrk

I 329664/r 4485 3 5

lJw kenmèrk

Nvt

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3l43

Houtplein 33
2012 DE Haàílem
www.noord'holland. nl
Kvk-num mer 34362 3 54
Btw-nummeÍ N1.0010.03 124.8 08

Toezichtregime voor komende iaren
De komende jaren zullen wij u wederom op afstand beoordelen en na

twee jaar'afstand' een gesprek over de stand van zaken met u voeren.

Aangezien uw gemeente dit jaar wederom als 'adequaat' is beoordeeld
blUft ons toezichtregime in stand.
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Hori zonta I e ver a ntwoo r d i n g
ln het kader van horizontale verantwoording en controle adviseren wU u

deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Nadere informatie
Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact
opnemen met mevrouw F. C. Tempelaars.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Kabinet
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend
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