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Geachte leden van de raad,

Hierbij doen wij u ter kennisname toekomen het Verslag uitvoering toezicht archief-
en informatiebeheer Leiderdorp 2017.

Verantwoording 
Op grond van de wet Revitalisering Generiek Toezicht dient de gemeente de 
interne horizontale verantwoording van het college van B&W aan de gemeenteraad 
te verstrekken. Artikel 8 van de Archiefverordening Leiderdorp 2014 bepaalt dat het 
college jaarlijks verslag uitbrengt aan de raad over hetgeen hij heeft verricht ter 
uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet. Het college legt in dat kader het verslag 
voor dat door de gemeentearchivaris aan hem is uitgebracht. Behalve voor de 
horizontale verantwoording client dit verslag ook als informatiebron voor de externe 
toezichthouder (de provincie) bij de uitoefening van haar toezichttaak. Na 
kennisname door de raad zal het verslag, zoals overeengekomen in de 
bestuursovereenkomst met de provincie, aan gedeputeerde staten van Zuid~Holland 
worden gezonden.

De inspectie heeft geresulteerd in het bijgevoegde verslag over 2017 met een 
verantwoording over het beheer van de archiefbescheiden in de 
archiefbewaarplaats van Leiden en het toezicht op het gevoerde archief- en 
informatiebeheer van de gemeente Leiderdorp. Een puntsgewijs verslag dat een 
overzicht biedt van de mate waarin de gemeente Leiderdorp voldoet aan de Archief 
KPl's (Kritische Prestatie lndicatoren) is opgenomen in bijlage 1 (Grafieken KPl 
score).
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Naar aanleiding van het verslag is een Verbeterplan Documentaire Informatie 
Voorziening 2018 2019 opgesteld waarin de verbeterpunten en de actiepunten 
zijn opgenomen.

Eindoordeel en verbeterpunten 
Op grond van dit verslag van bevindingen kan geconcludeerd worden dat de 
gemeente Leiderdorp haar informatiehuishouding op orde heeft en dat zij werkt 
aan de punten die nog aandacht behoeven. Er is op geen van de onderzochte 
deelterreinen sprake van (ernstige) taakverwaarlozing, op grond waarvan de 
provinciale toezichthouder dient in te grijpen. De verbeterpunten kunt u 
terugvinden in het verslag.

Hoogachtend,
en wethou 

LlVl. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Geacht college.

Artikel 8 van de Archiefverordening Leiderdorp 2014 bepaalt dat uw college aan de raad 
verantwoording aflegt over uw zorg voor de archiefbescheiden, conform artikel 30 van de 
Archiefwet i995 Het verslag betreffende de uitvoering van dit toezicht op de nog niet 
overgebrachte archiefbesoneiden van de gemeente en het beheer van de archieven van de 
gemeente Leiderdorp in de archiefbewaarpiaats van Leiden is de basis voor deze 
verantwoording zoals bedoeid in artikel 8 van dezeifde archiefverordening 

in biilage bied ik o aan het verslag over de uitvoering van net toezicht naar het gevoerde 
archief- en informatiebeheer over 7 bij uw gerrieentey Het verslag over het gevoerde beheer 
van de archieven van de gemeente Leiderdorp in de archiefbewaarplaats van Leiden zal u eind 
2018 worden aangeboden. Biigaand verslag schetst een beeld van de stand van zaken van de 
informatiehuiehouding in uw gemeente en de mate waarin de gemeente voldoet aan de 
vereisten van de Archiefwet 1995,

ln het verslag zijn onder hoofdstuk 3ti de resultaten van de Archief KPl's met behulp van 
(stoplicht)kleuren samengevat, gevolgd door een conclusie per KPI. Te zien is dat uw college in 
het afgelopen keienderiaar wederom verbeteringen heeft doorgevoerd in de zorg voor haar 
archiefbesoneiden, maar er is ook zichtbaar dat de aandacht voor digitale vernietiging nog niet 
helemaal voldoende is. Daarnaast vraag ik u extra aandacht te besteden aan uw arohiefruimte 
van de afdeling Burgerzaken De oonciusie is wel dat de gemeente Leiderdorp haar 
informatiehuishouding voor het overgrote deel goed op orde heeft en dat zij werkt aan de 
punten die nog aandacht behoeven.

Met het oppakken van de in dit verslag genoemde verbeterpunten in 2018 zal de 
informatiehuishouding van de gemeente nog meer aan de wet- en regelgeving gaan voldoen,

Door de verbeterpunten deel te laten uitmaken van een iaariijkee PDCA-cycius en op te nemen 
in net kwaliteitssysteem van de gemeente blijft de gemeente in control,

Met vri endei like groet 

(JM/duw A H Netiv 
gemeentearcniverie van Leiderdorp 
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Verantwoording
Conform de gemeenschappelijke regeling inzake het archiefbeheer van de gemeente
Leiderdorp.y getekend did 20 februari 2001/2 april 2001, en de dienstverleningsovereenkomst
Nadere regelgeving ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van de gemeenschappelijke
regeling inzake het beheer van het archief van de gemeente Leiderdorp, getekend op 23 april
2001` is de archiefbewaarplaats van Leiden per 1 april 2001 aangewezen als
archiefbewaarplaats voor de historische archieven van de gemeente Leiderdorp
ln dezelfde regeling is de gemeentearchivaris van Leiden benoemd tot gemeentearchivaris van
Leiderdorp. Het toezicht op de uitoefening van het archieicd en informatiebeheer bij de gemeente
is op grond van artikel 32X 2e lid, Archiefwet 1995. en artikel 9 van de Archiefverordening
Leiderdorp 2014, bij de gemeentearchivaris gelegd Artikel 14 van de Archiefverordening
bepaalt dat de gemeentearchivaris eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan het college van B en
W betreffende de uitoefening van dit toezicht. Tevens bepaalt artikel 7 van het Besluit
lnformatiebeheer gemeente Leiderdorp 2014 dat de gemeentearchivaris jaarlijks verslag
uitbrengt aan het college van B en over het door haar gevoerde beheer van de archieven van
de gemeente Leiderdorp in de regionale archiefbewaarplaats
ln opdracht van ondergetekende vond de jaarlijkse uitoefening van het toezicht naar het
gevoerde archief- en informatiebeheer over 2017 op 20 maart 2018 plaats door mevrouw
Nolen` archiefinspecteur van Erfgoed Leiden en Omstreken (Erfgoed Leiden) Evenals bij de
inspectie over 2016 is gebruik gemaakt van de Excetrnatrix gebaseerd op het raamwerk van de
Kritische Prestatie lndicatoren Archief (Archief KPl's)x vastgesteld door de VNG. Voor het
verslagjaar 2017 is er voor gekozen om de Excel-matrix niet opnieuw in te vullen maar te
gebruiken als leidraad Daarnaast zijn controlelijsten van Erfgoed Leiden gehanteerd, Het
inspectieonderzoek is in nauwe samenwerking met de heer Lodewijk, senior medewerker
DIV van de gemeente Leiderdorp? uitgevoerd Aanvullende informatie is tim mei 2018 direct of
indirect verkregen van specialisten op het gebied van archier'v en informatiebeheer binnen de
gemeente4
De aanpak van de verbeter- en aandachtspunten, zoals vermeld in het inspectieverslag over
2016 en de aanpak van verbeterpunten in het Beheerplan lnformatiehuishouding gemeente
Leiderdorp. zijn naast de aangeleverde documenten en het gesprek met de heer Lodewijk,
de basis geweest om inzicht te krijgen in de stand van zaken van de informatiehuishouding bij
de gemeente, Daarnaast zijn de archiefruimten van de gemeente bezocht en gecontroleerd op
klimatologische omstandigheden
Deze inspectie heett geresulteerd in het voorilggende verslag over 2017<De verantwoording over het beheer van de archieven van de gemeente Leiderdorp in de archiefbewaarplaats van Leiden zal eind 2018 worden opgemaakt en ter kennis name worden aangeboden. Gelet op de datum van de gehouden inspecties en verder strekt dit verslag zich uit tot de bevindingen en conclusies ifm mei 2018. Leidenx 5 jgli 2018. f QWMM k_,m evrouwdrsr¿ï¿ Netiv gemeentearchivaris van Leiderdorp < script>
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Verslag uitvoering toezicht archief- en informatiebeheer gemeente Leiderdorp 2017 

2.1 Inleiding 

Conform artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van Burgemeester en Wethouders zorgdrager voor de gemeentelijke archiefbescheiden en dient daar` conform artikel 8 van de Archieiverordening Leiderdorp 2014 verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad Dit gebeurt door middel van een jaarlijks verslag. ln dat kader legt het college het verslag over dat door de gemeentearchivaris aan hen is uitgebracht Het vastgestelde verslag wordt zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst met de provincie,y aan Gedeputeerde Staten van zuid-Holland gezonden*

Vanuit haar archieh/vettelijke taak houdt de gemeentearchivaris van Leiderdorp overeenkomstig de wettelijke kaders toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden bij de gemeente ln verband met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) per 1 oktober 2012. neemt zij daarbij ook aspecten van de zorg voor die archiefbescheiden mee. Van de uitoefening van dit toezicht en de verantwoording over het beheer van de archieven van de gemeente Leiderdorp in de archiefbewaarplaats van Leiden. brengt de gemeentearchivaris 
jaarlijks verslag uit aan het college Namens de gemeentearchivaris houdt de archiefinspecteur van 
Erfgoed Leiden de jaarlijkse toetsing bij de gemeentes 

2.2 Verslaglegging 2016 

ln opdracht van de gemeentearchivaris van Leiderdorp heeft de archietinspecteur van Erfgoed 
Leiden op 20 maart 2018 de jaarlijkse toetsing gehouden naar het gevoerde archiet~ en 
informatiebeheer over 2017 bij de gemeente Aanvullende informatie ten behoeve van het verslag 
is verkregen mei 2018.

Het voorliggend inspectieverslag betreft de resultaten van de acties die in deze periode door de 
gemeente genomen zijn ter verbetering van haar informatiehuishouding naar aanleiding van:

c de verbeter- en aandachtspunten in het inspectieverslag inzake het archief~ en 
informatiebeheer over 2016;

Daarnaast bevat het verslag de resultaten van de klimaat- en schimmel controle van de 
archietruimten,y als nadere uitwerking van Archief KPl-vraag 72 De conclusies worden grafisch 
ondersteund via de stoplichtrnethodeV 

2.3 Aanbevolen verbeterpunten verslag 2016 

Hieronder volgt een overzicht van de openstaande verbeterpunten, zoals opgenomen in het 
verslag over 2010 met daaronder de genomen of niet genomen acties in april 2017 april 2018 
gevolgd door een conclusie en aanbeveling 

KPl 2.1a Invoeren van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn 
geformuleerd.

Een archiefwettelijk voorgeschreven kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer is nog niet 
opgezet en ingevoerd. Wel beschikt de gemeente over een Beheerplan lniormatiehuishouding.
Dit beheerplan kan worden beschouwd als onderdeel van een nog nader uit te werken 

1 
Bestuursovereenkomsr lBT PZi-l en gemeente Leiderdorp besluit van college van B en W van 23 september 

20i3/ondertekening door partijen d d 30 september 2013 
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jkwaliteitssysteem.Cok in het in januari 2017 vastgestelde handboek vervanging zitten 

irnaatregelen voor het borgen van de kwaliteit evenals in diverse andere procedureg 
beschrijvingen Nu is het echter zaak deze in een totaal kwaliteitssysteem onder te brengen j 

Kwaliteitssysteern jKPl 
Artikel 16 van de Archieiregeling verplicht de zorgdrager dat het beheer van zijn archiefbescheiden 

moet voldoen aan toetsbare eisen van een door hern toe te passen kwaliteitssysteem. Volgens lSO 

8402 is een kwaliteitssysteem 'het geheel van organisatorische structuur` verantwoordelijkheden 

procedures, processen en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de 
kwaliteitszorg'. ln de toelichting op de Archleiregeling wordt gesteld dat `elke overheidsorganisatie 

kwaliteitseisen stelt aan informatie en archiefmanagernent in overeenstemming met haar 

verantwoordelijkheden en uitvoering van taken* De gemeente moet kunnen aantonen dat 

beschreven is waar verantwoordelijkheden zijn belegd, hoe taken dienen te worden uitgevoerd om 

een vooraf bepaalde kwaliteit te bereiken, in hoeverre aan bepaalde standaarden wordt voldaan 

NEN 2082) en dat regelmatig interne toetsing en evaluatie plaatsvinden.

inmiddels zijn er twee tools die gebruikt kunnen worden om een kwaliteitssysteem voor 

informatiebeheer op te zetten: DUTO van het Nationaal Archief en KlDO van de VNG. De eerste 

formuleert meer de kwaliteitseisen en biedt een scan mogelijkheid om te kijken in hoeverre de 

organisatie er reeds aan voldoet terwijl de tweede meer een handreiking is die bij elke eis aangeeft 
welke stappen er te zetten zijn om te zorgen dat de organisatie zich “in control" kan noemen voor 
wat het haar intorrnatiebeheer betreft.

Bevindingen 
De gemeente heeft een kwaliteitssysteem. zoals voorgeschreven in artikel 16 van de 
Archietri-:igeling1 in april 2018 nog niet volledig opgezet en ingevoerd. Zij werkt echter wel 
voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van haar irtformatiebeheerv Er is continu aandacht 
voor het direct bijwerken van interne handleidingen en instructies. Ook is er kwaliteitsborging te 
vinden in het in januari 2017 vastgestelde Handboek vervanging, wat ook structureel wordt 
gemonitord en bijgewerkt,

Conclusie 
De gemeente besteedt aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van haar informatiebeheer en 
werkt aan het opzetten en integreren van alle aanwezige kwaliteitsaspecten in een 
kwaliteitssysteem. Dit zal zij door een externe partij laten opstellen` De offerte uitvraag voor deze 
opdracht loopt.

om 
Aanbevolen wordt om een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer van de gemeente verder uit 
te werken en daarbij gebruik te maken van een van de hierboven beschreven tools Controleer 
jaarlijks of het Beheerplan informatiehuishouding nog actueel is en zorg dat de in het beheerplan 
beschreven knelpunten deel uitmaken van een jaarlijkse PDCA-cyclus en opgenomen worden in 
het kwaliteitssysteemV 

KPl 3.2a Vastleggen, vaststellen en implementeren van de beschrijving van een 
metadataschema.

De beschrijving van metadata is vastgelegd in een apart metadataschema op basis van NEN-
lSO 23081. Zij is als bijlage gevoegd bij het Handboek vervanging van analoge 
archiefbescheiden door digitale reproducties wat is vastgesteld in januari 2017.

Metadatascherna jKPl 3.2aj 
De gemeente is op grond van artikel 17 en 19 van de Archiefregellng verplicht om op basis van 
NEN-480 23081 een overzicht vast te stellen, waarin ze aangeeft welke metagegevens voor haar 
organisatie minimaal nodig zijn en hoe deze worden vastgelegd` Een metadataschema voorziet in 
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een set Uaan verplichte metagegevens die nodig is voor het duurzame beheer en de 
toegankelijkheid van de wetteliik over te brengen digitale informatie 

Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van het Toepassingsprotlel Metadateririg Lokale Overheden 
(TMLOi. een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden Dit profiel bevat nadere 
atspraken over onder andere semantiek en verplichtingen die op de gemeente van toepassing zijn 

Het TMLO is geschikt als reterentiemodel voor het door de gemeente individueel vast te stellen 
organisatie specifiek metadatamodei Bij het opstellen van een metadataschema moet er voor 
gezorgd worden dat de juiste kenmerken aan de archiefbesoheiden worden toegekend zodat bij 
overbrenging naar bet e-Depot de digitale informatie gemakkeliik te vinden en eenduidig 
interpreteerbaar is Het toekomstige e-Depot van Erfgoed Leiden zal ook aansluiten bil het Til/lLOy 

Hierbij is vastgelegd welke set van kenmerken tmetadata; de gemeente ten minste aan 
archiefbescheiden moet meegeven.

Bevindingen 
Het belang van metadata. oftewel data over data voor een goed intormatiebeheer wordt door de 
gemeente onderkend Zii h̀eeft haar metadataschema daar waar het hun DMS JOlN betreft als 
bijlage opgenomen in het “Handboek vervanging van analoge archiefbescneiden door digitale 
reproducties", wat is vastgesteld samen met het “Besluit tot Vervanging arohietbescheiden 
gemeente Leiderdorp 2017` op 9 tanden 2017 Aan een metadatascriema voor de overige 
applicaties die mogelijk archietwaardige informatie bevatten die niet opgenomen is in JOlN (oa 

KeyZbegraveni Gemeenteoplossingenl moet nog aandacht besteedt worden 

Conclusie 
Het metadataschema van de gemeente is geen op zichtzelf staand apart vast te stellen document 
maar is daar waar het JOlN betreft als biilage gevoegd bii het Handboek vervanging van analoge 
archiefbescheiden Het schema bestaat uit screen shots uit DMS `lOlNy Voor andere applicaties 
met archiehivaardige informatie moeten nog metadatascherna worden opgesteld 

Aanbeveling 
Aanbevolen wordt orn het metadataschema (JOlN) van de gemeente aan de hand van de 
landelijke standaard TMLO te beoordelen samen met de adviseur digitale archieven van het 

Erfgoed Leiden om zo toekomstige overdracht van permanent te bewaren digitale informatie naar 
bet E«depot mogelijk te maken. Maak daarnaast ook voor andere applicaties met archietwaardige 

informatie een metadatasoherna op en beoordeel dit ook samen met de adviseur digitale 

archieven 

KPl4.1a Toetsen van de digitale beheeromgeving aan de hand van 
kwaliteitsinstrumenten.

in juli 2014 heeft VHlC de digitale beheeromgeving voor de informatiehoishouding van de 

gemeente getoetst aan de hand van RODlN (Reterentlekader Opbouw Digitaal 

lntormatiebeheeri op borging van duurzame toegankelijkheid van de archiefbescheiden. ln het 

toetsingsrapport is een lijst van verbeterpunten opgenomen 

Toetsen digitale beheeromdevind (KPl 4ste)

Duurzaam digitaal documentbeheer maakt het mogeliik om de integriteit, volledigheid,

toegankeliikheid en bruikbaarheid van de digitale arohietbescheiden ook oo de lange termijn te 

waarborgen Daarom moet inzicht worden verkregen of de digitale beheeromgeving op orde is en 

of deze voldoet aan de wettelijk daaraan te stellen eisen Door toetsing van de inrichting van de 

digitale beheeromgeving aan de hand van een referentiekader verkrijgt de gemeente inzicht in de 

maatregelen die genomen moeten worden om duurzaam digitaal documentbeheer te borgen 

Een dergelijk referentiekader is RODlN` een handzame begrijpelijke samenvatting van alle 

relevante wetten en regelgeving normen en standaards RODlN biedt een handvat voor inrichting,
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gebruik en beoordeling van een (in onnmkkeling ziindei digitale beheerorngeving, waarin digitale 
archiefbesoheiden duurzaam en toegankelijk worden beheerd RODlN kan gebruikt wordenals 
checklist en daarmee dienen als instrument voor good governance. adequate sturing 
beheersing verantwoording en toezicht. en inzicht geven in de mate waarin de gemeente opudit 
gebied 'in control is Naast RODlN is ook het normenkader Duurzaam Toegankeliike 
Overheidsinformatie (DUTO) besol'tikbaary Beide kwaliteitsinstrumenten dienen structureel te 
worden ingezet om duurzame digitale archivering te borgen 

Bevindingen 
M De aanbevolen verbeterpunten uit het RODlN toetsingsrapport van VHiC. zijn deels opgepakt zo 

zijn er afspraken gemaakt met SP7l daar waar het gaat orn de iCT beveiliging. Er vinden vier maal 
per jaar gesprekken plaats waarbii de lnspanningsverplichtingen van het SP7l worden 
geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd De eind Zdlñ uitgevoerde gap-analyse op Basis van 
de Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten laat zien dat waar in de gemeente 
Leiderdorp 65% van de 300 normen had gelrnplernenteerd dit begin 20W 73% van de 300 zijn en 
inmiddels in 2018 78% van de 300 normen ziin 

Conclusie 
De aanbevolen verbeterpunten in het RODlN toetsingsrapport van VHlC (uit iuli 2014) zijn op het 
gebied van informatiebeheer en lCT~beheen en beveiliging slechts deels opgepakt Nog op te 
pakken verbeterpunten onder meer door SP7l zijn 210V 2 13 en 3,3 Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze punten zie bijlage 3 

Aanbeveling 

Pak de nog openstaande verbeterpunten op en evalueer regelmatig of de uitbestede taken ten 
aanzien van het beheer van de digitale beheeromgeving goed worden uitgevoerde 

KPI 5.2 Verwijderen en vernietigen van de digitale reproductles (scans) van 
originele archiefbescheiden daterend van 2008 maart 2014.

Het verwijderen en vernietigen van de scans van de originele arohiefbescheiden opgeslagen in 
het DMS/RMA Decos JOlN. afkomstig uit het oude DMS Corsa` heeft inmiddels voor het 
overgrote deel plaatsgevonden 

Vernietiqino archiefbesoheiden (KPl 52)
Overheidsorganen zijn conform artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht archiefbescheiden op grond van de gestelde categorieen en de daaraan verbonden bewaarterrhiinen te vernietigen. Dit betreft archiefbescheiden ongeacht hun vorm, ongeacht of het om analoge of digitale archiefbescheiden gaat, De gegevensdrager kan een papieren stuk zijn of opgenomen zijn in archiehivaardige applicaties op netwerkschiiven, od«roms, in e-maiis ot back ups Als daarvoor in 
aanmerking komende archiefbeseheiden worden vernietigd, houdt dat in dat ook de digitale versies ervan op de gegevensdragers moeten worden verwijderd en vernietigd r 

Bevindingen 
in 2008 is team l&A begonnen met het scannen van originele ingekomen stukken en het opnemen daarvan in Corsa het vorige documentrnanagernentsysteem van de gemeente. De digitale kopieert aangemaakt in 2008 Uni maart 2014. zijn naar het nieuwe DMS/RMA (Decos JOlN)geconverteerd en van daaruit raadpleegbaar 

De gemeente heeft de daarvoor in aanmerking komende papieren arohiefbeschelden volgens de vernietigingsprocedure van Erfgoed Leiden in 2014 vernietigd Tegelijk met de vernietiging van de papieren archiefbescheiden moeten ook de scans van deze bescheiden die in het systeem (DMS/RMA JOlN) zijn opgeslagen, worden verwijderd en vernietigd, Dit geldt tevens voor de bijbehorende metadata.
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Aan deze venivijdering en vernietiging van digitale archiefbeecheiden wordt momenteel door de gemeente hard gewerkt. inmiddeis zijn de jaren 2008 2013 vernietigd en staat 2014 klaar voor vernietiging.Hierna zal ook de digitale vernietiging van 2015 tot en met 2017 worden opgepakt en uitgevoerd in 03/4 2018` De gemeente zorgt er hiermee voor dat zij niet meer handelt in strijd met de verplichting tot vernietiging van archiefbescheiden.conform artikel 3 van de Archiefwet 1995y 

Conclusie 
De digitale reproducties (scans) gemaakt van de papieren archiefbescheiden in de periode 2008 maart 2014 zijn verwijderd en vernietigd uit JOlN. Hiertoe is inmiddels een procedure ingericht in JOlN en de verantwoording van de vernietiging zal worden gekoppeld aan de vernietigingsprocedure van de anaioge archiefbescheiden zoals reeds afgesproken met Erfgoed Leiden 

Aanbeveling 
Leg de procedure de verwijdering en vernietiging van digitale archiefbescheiden uit de applicatie JOlN voor aan Erfgoed Leiden zodat de juiste verantwoordingsprocedure gerealiseerd kan worden.

j KPl 5.3 l Starten met vervangmgsprocedure van archiefbescheiden.
De gemeente is gestart met het vervangingstraject om de analoge (papieren) archiefbescheiden door digitale reproducties te laten vervangen waarna de analoge bescheiden worden vernietigd.Een vastgesteld Handboek vervanging is beschikbaar,

Vervanging archiefbescheiden tKPl 
Gemeenten gaan steeds meer over naar een volledig digitale informatiehuishouding en richten 
daarom hun werkprocessen volledig digitaal in. Analoge (papieren) archiefbescheiden worden 
vervangen door digitale reproducties. waarbij de digitale reproductie als origineel wordt beschouwd 
en waarna het papieren origineei wordt vernietigd.

De voorschriften voor vervanging zijn te vinden in de Archiefwet 1995. het Archietbesiuit 1995 en 
de /iirchiefregeiingv in artikel van de Archietregeling een aantal verplichte aspecten voor 
waarmee de zorgdrager inzage geeft in het proces en de technische inrichting van de toegepaste 
vervanging Aan de hand van deze aspecten verantwoordt de zorgdrager op welke manier de 
reproducties tot stand zijn gekomen en toont hij aan dat de reproducties een juiste en volledige 
weergave zijn van de originelen. Bovendien is het nodig om het duurzaam beheer van de digitale 
bescheiden op de langere termijn mogelijk te maken. Wanneer een aspect wijzigt en daarmee het 
proces ot de inrichting verandert. zal de zorgdrager een nieuw besluit tot venranging moeten 
nemen. Als bijlage voor het te nemen vervangingsbesluit wordt in de regel een Handboek 
vervanging gevoegd.

Bevindingen 
De gemeente Leiderdorp beschikt over een door het College vastgesteld Handboek vervanging en 
de gemeentearchivaris heeft hierop een positief advies uitgebracht op 2 januari 2017. Het College 
heeft op 9 januari 2017 het Besluit tot vervanging genomen voor alle archiefbescheiden van de 
gemeente Leiderdorp met ingang van 1 januari 2017,

Aanbeveling 
Met de goedkeuring van het Handboek vervanging is het zaak dit handboek te onderhouden en te 
zorgen dat veranderingen in applicaties` hardware en digitale beheeromgeving van de gemeente 
worden bijgehouden en dat deze aan de gestelde eisen blijven voldoen4 Wanneer er een ingrijpend 
aspect wijzigt en daarmee het proces of de inrichting verandert, zal de zorgdrager een nieuw 
besluit tot vervanging moeten nemen.
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KP! 10. Middelen en mensen 
U 

De gemeente stelt voldoende middelen beschikbaar voor de uitoefening van haar wettelijk 
verplichte taken archietzorg en archiefbeheer De kwaliteit van de Div-medewerkers is 

dusdanig dat de wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren kunnen worden gedaan4 De 

huidige formatie bij team DlV is op dit moment voldoende 

Bevindingen 
A y 

De personele bezetting van P&A is voldoende De vacatureruimte zoals aanwezig in 2015 en 2016 

is in 2017 en 2018 ingevuld met twee nieuwe medewerkers Dit zorgt momenteel voor een 

voldoende bezetting Wel is geconstateerd dat er een vacature is bij informatiemanagement en dat 

dit met de Regionale samenwerking VRlS zorgt voor extra belasting van Div en 

informatievoorziening waardoor mede de digitale vernietiging (KPl lange tijd niet kon worden 

opgepakt en uitgevoerd. Gelukkig is dit nu tijdelijk verholpen door het inspringen van een collega 

van de gemeente Leiden.y die tijdelijk voor i dag per week wordt in gezet in Leiderdorp 

2.4 Archiefruimten 

De vier archietruimten van de gemeente zijn bezocht en in alle ruimten zijn de klimatologische 
omstandigheden getest (relatieve luchtvochtigheid en temperatuur), Daarnaast zijn in de 
archietruimte van burgerzaken schimmeltests afgenomen omdat deze ruimte op het oog nog al 
rommelig en stoffig was. Voor de gedetailleerde uitkomsten van deze metingen verwijs ik u graag 
naar de bijlagen ti en 

Uit de aangeleverde en eigen metingen valt te constateren dat de archieiruimte van Burgerzaken 
(Kluis te warm is en de luchtvochtigheid te hoog Ook was de ruimte op moment van inspectie 
nogal rommelig en stoffigv Overbodige oude geldlades lagen op de brandkast. ongebruikte 
legborden in een hoek en rommel en stof op de grondy Deze bevindingen waren aanleiding om ook 
een aantal schimmeltests af te nemen.
ln eerste instantie zijn er geen actieve schimmels binnen de vastgestelde incubatie tijd dagen)
geconstateerd maar na enkele weken ontstonden er op een van de testen toch schimmels wat er 
op wijst dat de klimatologische omstandigheden temperatuur boven de 20 graden Celsius en 
een te hoge luchtvochtigheid niet goed zijn Daarbij komt dat de ruimte nogal stoffig was en 
dit dus ideale omstandigheden zijn voor het ontstaan van schimmels 

Aanbeveling 

lk adviseer u deze ruimte te laten schoonmaken. Gezien het frequent in en uit lopen van de ruimte 
is het wenselijk dit regelmatig te herhalen, het liefst i maal per week.
Ook is het wenselijk in deze ruimte de temperatuur en gewenste luchtvochtigheid lager at te stellen 
(16 graden Celsius en zodat de schommelingen die ontstaan door het frequent in en uitlopen 
kunnen worden opgevangen. Daarnaast is het noodzaak dat het in- en uitlopen tot een minimum 
wordt beperkt en de deur tussentijds gesloten wordt.
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Samenvatting, eindoordeel, verbeterpunten en actietermijn 

3.1 Samenvatting 

KPl Lokale regelgeving 
De gemeentelijke regelgeving voldoet aan de wettelijke eisen 

KP! lnterne kwaliteitszorg en toezicht 

De .gemeente beschikt nog niet over een archiefwetteliik voorgeschreven 
kwaliteitssysteem. Wel zijn kwaliteitscontroies in bepaalde processen gerealiseerd.
Gekwalificeerd toezicht en jaarlijkse verslaglegging zijn belegd bij de gemeentearchivans 
van Leiderdorp 

KPl Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Het archiveringssysteern van de gemeente waarborgt de authenticiteit. context 
toegankeliikheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden.
Het metadataschema voor het DMS JOlN is als bijlage gevoegd bijv het Handboek 
vervanging wat op Q januari is vastgesteld door het College Dit schema moet nog 
wel worden beoordeeld aan de hand van het relereritiemodel TMLO Daarnaast zal er 
voor elke andere applicaties met archietwaardige informatie eveneens een 
metadataschema moeten worden opgesteldv 

KPl Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden 

De gemeente heeft haar digitale beheeromgeving in door VHlC laten toetsen aan de 
hand van het referentiekader RODlN Aan de aanbevolen verbeterpunten wordt nog 
steeds gewerkt,

KP! Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 

De gemeente draagt zorg voor tijdige en correcte uitvoering van de selectie en 
vernietiging van haar analoge archiefbescheiden De verwijdering en vernietiging van de 

digitale kopieën (scans) van de originele archiefbescheiden uit de periode 2608 maart 

ZGl-l is bijna volledig gerealiseerd De vernietiging van de jaren 2015 2617 zal 
van worden opgepakt en blijft dus punt van aandacht 

KPl Overbrenging van archiefbesoheiden naar de archiefbewaarplaats 
De gemeente heeft haar permanent te bewaren archiefbescheiden i995 overgebracht 
naar de regionale archiefbewaarplaats, De archiefbescheiden van en lQEi? zullen in 

het Q4 van 20i8 worden overgebracht 

KP! Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots 
De fysieke bewaarornstandigheden van de archiefbescheiden in de archiefruimte (kluis 

van de gemeente is op orde, De archiefruirnte (kluis behoeft nog wel extra aandacht,

daar waar het gaat om opruimen en regelmatig schoonmaken. De instelling van de 

relatieve luchtvochtigheid en temperatuur blijft in beide archiefruimten punt van aandacht 

De archiefbewaarplaats van Leiden voldoet aan de eisen van de bouw en inrichting voor 
archiefbewaarplaatsen Erfgoed Leiden is in mei 2016 een pilot gestart voor de 

implementatie van een e-Depot voorziening ism, het Noord Hollands Archief4 Deze pilot 

is positief afgerond echter door wijziging van inzichten bij het Ministerie van OCW is uitrol 

van het e-depot voor gemeenten tiideliik niet nnogeliik> ln tussen is Erfgoed Leiden een 
marktverkenning aan het doen orri te kijken ol een e-depotvoorziening ook op een andere 

wijze gerealiseerd kan worden 
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VKPl Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden 
De gemeente voldoet aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet 1995 

KP! Rampen, calamiteiten en veiligheid 
De gemeente beschikt sinds februari over een vastgesteld Calamiteitenplan voor 

behoud van haar archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden.

KPl 10. Middelen en mensen 
De gemeente stelt voldoende middelen beschikbaar voor de uitoefening van haar wettelijk 

verplichte taken archletzorg en archiefbeheer De kwaliteit van de DlV-

medewerkers is dusdanig dat de wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren 

kunnen worden gedaan De huidige formatie bij team DlV is op dit mornent voldoende.

Wel is geconstateerd dat er een vacature is bij lnformatiemanagement en dat dit met de 

Regionale samenwerking VRlS zorgt voor extra belasting van DIV en 
informatievoorziening waardoor sommige taken in het gedrang komen. Dit is dus wel een 
punt van aandacht.

Voldoet niet aan de wettelijke verplichting.

Voldoet deels aan de wettelijke verplichting.

maar er zijn nog aandachtspunten.
m Voldoet grotendeels aan de wettelijke \tlerplichting<

Voldoet aan de wettelijke verplichting.
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3.2 Eindoordeei 

De gemeente Leiderdorp werkt structureel aan de verbetering van haar informatiehuishouding.Dat is wederom merkbaar aan de aanpak van de verbeter'I en aandachtspunten in het KPl-versiag over 2016 De verbeteracties hebben geieid tot de aanpak van twee van de vijf verbeter- of aandachtspunteny Niet alie acties ter verbetering van de informatiehuishouding van de gemeente kunnen meteen worden genomen en sommige hebben een langere doorlooptijd. Zeker gezien de korte tijd tussen de vorige KPl rapportage van aprii 201? en die van nu.

De inspectieonderzoeken in de kluizen 2 en 3 op de eerste etage en de kluis van Burgerzaken op 
de begane grondT hebben geresulteerd in de vaststellingen dat;

kluis 2 (semi-statisch archief) voldoet aan de eisen maar dat het monitoren van het 
binnenklimaat een aandachtspunt blijft;
kluis 3 niet langer in gebruik is als archiefruimte 
zich in kluis Burgerzaken nog steeds voorwerpen bevinden die niet thuishoren in een 
archiefruimte en dat schoonmaak in deze ruimte vaker moet plaatsvinden 

De monitoring van het binnenkiirnaat voor beide archiefruirnten blijft een punt van aandacht. Omdat 
er mogelijk samenhang is met de kitmaatbeheersing van de kantoorruimten is de installateur 
ingeschakeld. Uitslag moet nog volgen.

in vergelijking met de KPi-meting over de voorgaande periode is er in de periode april 2017 
april 2018 lichte vooruitgang geboekt in de naleving van artikel 30 van de Archiefwet 1995 (zorg 
voor archiefbescheiden) en de uitvoering van het archiefbeheer van de gemeente Leiderdorp Een 
aantal indicatoren (Archief KPl 3 en zijn verbeterd maar omdat er nog steeds verbeterpunten 
te realiseren zijn. die gepland staan voor het Zie/4e kwartaal van 2018 behouden zij hun kleur 
oranje/groen Wel voldoet de gemeente Leiderdorp hiermee grotendeels aan haar wettelijke 
verplichtingen 

De bezetting van het team Div is verbeterd door het uitbreiden van het team met twee 
medewerkers Hierdoor verandert de indicator (archief KPi till) van oranje/groen naar groen, Met 
het vacant worden van de senior medewerkersfunctie bij informatiemanagement blijft er wel 
aandacht voor deze indicator noodzakelijk want mocht dit nadelige gevolgen hebben voor de 
hoeveelheid werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij team Div en informatievoorziening dan 
is dit niet wenselijk.

Op grond van dit verslag van bevindingen kan ook over de periode aprii 2017 juni 2018 
geconcludeerd worden dat de gemeente Leiderdorp op hoofdlijnen in voldoende mate voldoet aan 
de eisen van de Archiefwet 19954 Er is op geen van de onderzochte deelterreinen sprake van 
(lichte) taakverwaariozing op grond waarvan de provinciale toezichthouder zou moeten ingrijpen 
Hoewel verbeteringen in de informatiehuishouding van de gemeente zijn gerealiseerd, zijn er nog 
wel aandachtspunten. te weten:

v het opstellen van een procedure voor de toekomstige digitale vernietiging van 
archiefbescheiden die hiervoor in aanmerking komen op basis van de “Selectieiijst 
Gemeenten 2017'* en deze procedure vervolgens afstemmen met Erfgoed Leiden (KPi 
verder uitwerken en vaststellen van een kwaliteitssysteem (Archief KPi 
beoordelen metadataschema DMS JOiN aan de hand van referentiemodei TMLO (Archief 
KPi en het opstellen van metadataschema voor de overige applicaties waar 
archiefwaardige informatie in wordt beheerd;
verder aanpakken van de nog niet gerealiseerde verbeterpunten die nav. het 
toezichtversiag zijn opgesomd in het Verbeterplan Documentaire informatie Voorziening 
2017~20181 
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biiiven monitoren van de kiimatoiogische omstandigheden van de archiefruimten. De 

archiefruimte van Burgerzaken extra iaten opruimen en schoonmaken en dit regeimatig 

herhaien De temperatuur in de archiefruimte van Burgerzaken opnieuw afsteiien (16 graden 

Celsius) dit om de temperatuurstijging van het regelmatig in- en uitiopen enigszins te kunnen 

opvangen. Daarnaast er op toezien dat de deur van de archiefruimte ze rnin mogeiijk open 

biijft staan,
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3.3 Verbeterpunten en actietermijn 
i Hoofdvraag Deelvragen Resultaat Verbeterpunten Actietermijn 

Lokale regelgeving l Archiefverordening m l l 

Besluit lnformatiebeheer W u 24 

3 Register w 3y 3 
gemeenschappelijke 
regelingen 

interne kwaliteitszorg en Kwaliteitssysieem Nader uitwerken en 4Q/2018 
toezicht invderen van 

kwaliteitssysteem 
3 Ordening, authenticiteit, Geordend overzicht 0 i 

context 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid analoge 
en digitale 
archiefbescheiden 

2 Metadataschema W BBOOfdelë¿ BCI/2018 
metadaiaschema 
DMS JOlN adhv.
referentiemedel 
TlVlLO ism.
adviseur digitale 
archieven Erfgoed 
Leiden 'MQ/2018 

Verder opstellen van 
metadaia schemafs 
voor overige 
applicaties met 
archiefwaardige 
informatie.

Speci¿eke eisen aan M ng openstaande :iQ/2618 
digitale verbeterpunten 
archiefbescheiden RODlN rapport 

VHlC ep pakken 
Vernietiging` vervanging Selectie en vernietiging W Vernietigen scans 3Q/2018 
en vervreemding arehiefbescheiden 2015 2017 uit 
archiefbescheiden JOIN en stel een 

procedure op voor 
vernietiging digitale 
bestanden uit JOlN.

Overbrenging Overbrenging 0 archiefbescheiden archiefbescheiden 

7 Archiefbewaarplaatsen, 1 Archiefruimien Leiderdorp m 1 
archiefruimten en 
depots 

2 Archiefbewaarplaats 24 
Leiden 

E-depoi Erfgoed Leiden m 
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8 Terbeschikkingstetiing Upenbaarheidseisen w 
van naar Archiefwet 
afchiefbewaarpëaats 
overgebrachte 
archiefbescheiden 

Rampen, calamiteiten 1 Cašamiteitenplan W 
en ve¿igheid archiefruimte 

2 Ontrušmšngspšan en CHV- W 2 2 

pian Erfgoed Leiden 

10. Middeßen en mensen Voldoende fte's voor 
uitvoering archiefwetteiíjke 
taken 
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Bijlage 1.1 

Meting relatieve luchtvochtigheid en temperatuur 

Archiefruimte Kwis 1 
Locatie Wiiiem›Aiexenderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp 
Verdieping Eerste etage 
Beheerder Team DiV 
Contactpersoon EV Lodewijk senior medewerker Div 
inhoud Leeg 
Arohiefvormerst Gemeente Leiderdorp 
Datum 2003-2018 14 20 uur 
Verricht deor J Noten, archie¿nspeoteur Erfgoed Leiden 

Datum Locatie meting RV 0C Bijzonderheden 

ZEE-032018 Links voor 41,2 189 
20-03-2018 Recht voor 584 18,7 

20-03-2018 Midden midden 5916 18,6 

20-03-2018 Links achter 400 1926 
213-032018 Rechts achter 5157 18,8 

Hoogste RVi Hoogste T 
Laagste RV; 400% Laagste T4 18 SOC 

Opmerkingen:

Bovenstaande metingen zijn verricht meteen handiherrnohygrometer van Eñgoed Leiden.
Ruimte is niet meer in gebruik ats archiefruimte 
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Bijlage 

Meting relatieve luchtvochtigheid en temperatuur 

Archiefruirnte Kluis 2 
Locatie Willem-Alexanderlaan 1e 2351 DZ Leiderdorp 
Verdieping Eerste etage 
Beheerder Team Div 
Contactpersoon E Lodewrlk, senior medewerker DlV 
inhoud Semi-statisch archief 
Aroniefvorrnersv Gemeente Leiderdorp 
Datum, 20-03-2018 14 30 uur 
Vernont door Nolen, archfe¿nspecteur Erfgoed Leiden 

Datum Locatie meting RV UC Bijzonderheden 

20-03-2018 Links voor 50.8 1993 
20-03-2018 Recht voor 528 196 

20-03-2018 Links achter 51,4 193 
20-03-2018 Rechts achter 52,0 191,5 

Hoogste RV` Hoogste Ty 19.630 
Laagste Rv 508% Laagste r 19.390 

Opmerkingen:

Bovenstaande metingen zijn verricht met een handthermonygrorneler van Erfgoed Leiden 



Z/18/068700/131174

2/18/065827/125597 

Bijiage 

Meting relatieve luchtvochtigheid en temperatuur 

Archiefruimte Kims 3 
Locatie Wiiiem-Aiexanderiaan i 2351 DZ Leiderdorp 
Verdieping Begane grond 
Beheerder' Team BIV 
Contacipersoon: E LodewijkY seniof medewerker Div 
inhoud Opslag van o a schiiderigen 
Archiefvormefs; Gemeente Leiderdorp 
Datum: 2003-2018. 15 OO uur 
Verricht door J Noien, efchie¿nspecteur Erfgoed Leiden 

Datum Locatie meting RV uC2 Bijzonderheden 

20433-23018 \foor 245 
200342018 Midden 26,0 21:4 
20-032018 Achter 26,4 21,6 

Hoogste Rv Hoøgste T 203%
Laagste Rv; 487% Laagste T 197%

Opmerkingen:

Bovenstaande metingen zijn verricht met een hendthermohygrometer van Erfgoed Leiden 
Kleine ruimte dus op 3 piekken temperatuw en relatieve iuchwochtighezd gemeten 
Ruimte is niet meer in gebfuik als archiefruimte 
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Bijlage 1.4 

Meting reiatieve luchtvochtigheid en temperatuur 

Archiefruirnte: Kluis 4 Burgerzaken 
Locatie: Wiiiern~Aiexanderiean 2351 DZ Leiderdorp 

Verdieping: Begane grond 
Beneerdert Team Div 
Contactpersoon. Lodewijk senior medewerker Div 
inhoud: Archief Burgerzaken 
Archien/ownersy Gemeenie Leiderdorp 
Datum: 15.00 uur 
Verricht doori Noien. archiefinspecteur Erfgoed Leiden 

Datum Locatie meting RV QC Bijzonderheden 

204332018 Links voor 49,9 20,3 
20-03-2018 Recht voor 4912 2003 

2003-2018 Links achter 50,4 1917 
20-03-2018 Rechts achter 48,7 20,2 

Hoogste Rv Hoogste 203%
Laagste RV: Laagste Ti 197%

Opmerkingen:

Boyenstaande metingen zijn verricht meteen nandthermohygrometer van Erfgoed Leiden 
Kleine ruimte dus op 4 piekken temperatuur en relatieve iuchtvocntigheid gemeten.
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Bijlage 2 

Schimmeicontroierapport 

Betreft Sonimmeicontroie aroniefruimte Kiuis Burgerzaken 
Locatie, Willem-Alexanderiaan 1 2351 DZ Leiderdorp 
Verdieping Begane grond 
Beheerder: Team Div, LodewiiiiY senior medewerker Div 
Periode testen: 20 maart 2018 
Afgenomen doorv Noten arcniefinspecteur Erfgoed Leiden 

Reden controle:
De testen zijn genomen ais onderdeei van de KPE inspectie 2017 

Uitgevoerde testen en resultaten:

Nrw Datum Object Strijktest Check na Uitslag Check na Uitslag 

1 130.23 Geooorien onto Lange de 22-63-2018 negatief 2603 negatšef 
2618 2010 1110751 im* stokken in 2018 

1A 1000' de eend 
2 20-03- Band geboorten Lange rug 22032018 negatief 26-03- negatief 

2018 toi1952 band 2018 
3 20-03- Microficne doosje Op etiket 22-03-2018 negatief 26-03- negatief 

2018 2018 
4 20-03- Uitgifte Op stukken 22-03-2018 negatief 26-03- negatief 

2018 Nieuweweg Se 2018 
van boven 

De bovenstaande testen zijn uitgevoerd met een strijktest met een 06-18 AGAR voedingsbodem 
en hebbeni n totaai vijf dagen (incubatietijd) in een broedetoof meteen constante temperatuur van 
25- 31 UC ge egen 

Resultaten:
ActiZ-4 
De testen vertoonden na twee en na zes dagen geen sporen van eonimmeigroei 

Ad.1 
De test vertoonde na twee en na zes dagen geen sporen van schimmeigroei 
Echter na 8 weken. de test bevond zich inmiddeis niet ianger meer in de broedstoof, maar op een 
bureau in de werkruimte. zijn er toon nog sporen van actieve eenimmeigroei aangetroffen 

Advies:
Gezien het feit dat de ruimte nogal rommeiig was:y onder meer door overbodige oude geidiades op 
de brandkast en stof en rommei op de grond. adviseer ik u deze ruimte grondig schoon te laten 
maken Gezien het frequent in en uit lopen van de ruimte is het aan te raden dit regeimatig te 
nernaien het liefst 1 maat per week. Daarnaast is net wenseiijk om het in- en uitlopen van de 
archiefroimte tot een minimum te beperken 

Voor uitvoering 

Leiden 

archiefinspecteur 

Voor gezien 

Leiden i 1/on 
MWMM$
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Bijlage 3 

Nog openstaande verbeterpunten RODIN rapport VHIC juli 2014 

Nr.
Prieriteit 

vraag Verbeterpunt 
in 
ROBIN 
1 Bešešd en organisatie 
1 2 Zerg daz m het mfßrmzatiebeäemí aandacht werdt aan neš opšøfaaen vaan ie H 

gecønstateercie tekortmmmgen m bt duufzaam megankeåük dlgštaaï 
šnformanebeheer 

opsteššen van een metagegeveneschema 
opsteíien van een bestzanüsøverzmm 
vastïeggmg van mestunngsprßgrammaww ef tcepaesangspmgrammatuw 

waarmee arcmešbeschelcien Werden bewaard of beheerd,

zorgcifagen voor hewakmg van :de techmsche mtegmešt (corrupted mie;

\nvoermg van een omëgraai mformaïsetßevefššg:ngsbešeëd en van een 
kwaliteiïszofgsysteem ízne een m 1 

f 2 \1le inwermg van een Rwaëzemzergeyateem waamefa cie zwanz'ëef- M 
erzfermetxeñmfme mtegraa? gemmmïwïi werd: Erfçgßecj müssen, en Omgevsng moet 
m m vefšsancš een actieve; gever* aan :te weeeš¿åk mgešegüe mem 
menen? te maaien Gp ee mvaenng van neï af'cmefbeheer cše gemeente 
Leëešenim 

1 3 ng m vernam mei van de pwceäßen en pmcedwes mor de M 
úegzïaše beheeromgevmg waar van het gemwk van de dsgßtale 
beheeromgevmg doøf uitšaresmng van ee interne centmšes en öpname an het 
:marne contmšepšan 

1 Zang dat de orgamsaïee penødäek <exteme) :audëte enmf ceätzíšcenng ap het gebieü M 
van de dag¿aâe beneemmgevmg omergam GAF; ANALYSE cap basre van 
8ase1me gemeenten 

i 5 Zerg de; ašie taken verantwøofcíehgkneden en bevßeg¿mden van die mufzame M 
dzgttaie megankehgknewiastrategze beíegci wenn mams;a aan cam/emma f 

mègmtse)

1 Zang;dm de orgamsatáe beecnákt ever vomoende medewerkeraa met vwšdoencfe H 
kenma en campetemseä em naar taken en verantwamrdemkheden op het 
gebzesï van ee dšgftaše beneemmgevsng te kunnen uitvøeren Aan de Qpbeuw 
daarvan Warm gewerkt 

2 informatiebeheer 
2 4 Zorg; fiat aíie uitgevoercše beheernandešmgen meašs vervanging) door madaei van H 

metagegevens vastgešegd kunnen worden 

2 Zen; weer het mpeïeišw van een metägegemmšief:hema war aiše afehëe¿maerzíšge M 
gešmmätšfe benefencíe apmeaïzem 

2 7 Zørg dat aiše archèefbescheèden worden opgessiagen er:een wen L 
besmndsfm'maaf (dit mmrièík Op het moment van averâerengzrzg)
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NP AI Pfeøfimiz 
vraag Verbetßrpunt 
in 
ROBIN 

iii? Zorg om des techmsche miegmfasz van aommentem worm hewaakt gcorruptm ma H 
Waammr da m rwresemane äevaar imam;

fascmißwa- mteßgmeëï mn imffwtfë¿ 

gmaaf mam; würfišt Gëwazakï a v 
wg mw cwacïk¿swws er: wargfehjw¿g; saw/a” m “ef wam¿ vam 
232%wa 

2 12 Zørg dat de bewaartermzm van dzgitaie archiefbeächeiden aummatzsam ešk M 
aggragat¿enéveau werden vastgeëegd 

2 Zang mt M we mm beïrekkmg; tm wee'¿racht of' waar? wmrfiï M 
vaßägaføw äwowzs; tm wewächt in? margeagüßn gaeafëeakz 

wowëziwge¿ mama” gefëëëtfëem Kwai', mw 
was? maart Qveef'dfam¿t 

3 tCT-beheer en -beveíligigg 
3 Zorg dat de ofgamsatee een gsiggçmêgßcha nsßcoanašyse vøof factoxfen ašs daïa M 

systemen gemene-zei fyssaka Eocatie en bevemgmgseßsen uitvøeït 

3 2 Zag dat Sa orgamsatéea een bevemgmgspšan m bt mførmataenewemgmg hanteert M 
ganaseem de Came voor informatweneveshgmg ef vergembafe wordt Geraaššseefd 
momenteeš aan gewerkt; nov 2015 

3 If; Zsfg :ia argawšwma eeen averzzäht heeft van che gmamewfze M 
wave'izgf¿ggßffëaatreëgeëšw w haai iaxïef'nš of fe: ma? varz 
mawemgmg waiëßwfi xwüf'dt momemëeš aa” gaffwërkïš 

3 ng da? de argamsatse de taken w verantwoørdahjkheden voer funcmneeå M 
beheef apphcatšebeheer en beheey heeft ceêegd en :ngencm Gp baars 
van gangbare beneefszandaafden Zmais neneefstan¿aamew åTtL ASL <NEN 
3434) em RGL Momenteeš se dat aíiaen gefegeid vam het appifcanebeheer 
íwordï momenteaš aan gewem)


