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  Bijlage V 

    

   

   

Aan: Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 

 

Van:  Het Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 

 

Onderwerp: Archiefbeheer 

 

 

De provincie houdt toezicht op het archiefbeheer van gemeenschappelijke regelingen en 

beziet of de wettelijke taken worden nageleefd. 

Voor een systematisch toezicht dient het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur jaarlijks te 

informeren over archiefzorg en –beheer via onderstaande Kritische Prestatie Indicatoren 

(KPI’s). De provincie ontvangt hiervan een afschrift.  

  

Lokale regelingen (KPI 1).  

Heeft de regeling een actuele archiefverordening en een actueel besluit informatiebeheer 

vastgesteld? Heeft de gemeenschappelijke regeling bij uitbesteding van taken, 

voorzieningen getroffen voor de zorg voor de archiefbescheiden? 

 

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 de archiefverordening Werkvoorzieningschap 

Noordoost-Brabant vastgesteld.  

Het Besluit Informatiebeheer is niet verplicht en wordt in verband met de zeer geringe 

omvang van de organisatie niet noodzakelijk geacht.  

 

Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden 

(KPI 3). 

Het Werkvoorzieningschap beschikt over een actueel, compleet en logisch samenhangend 

overzicht van archiefbescheiden. 

De authenticiteit en context van de archiefbescheiden kunnen worden vastgesteld. 

De toegankelijke staat van de archieven is gewaarborgd. 

Voor het bewaren van archiefbescheiden worden duurzame materialen gebruikt. 

 

Digitale archiefbescheiden in het bijzonder (KPI 4). 

Het metadataschema is op 15 mei 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en op  

27 mei 2019 beschikbaar gesteld aan Interbestuurlijk Toezicht.  

Het Werkvoorzieningschap maakt gebruik van het e-depot van het BHIC. Na een testfase zijn 

inmiddels een aantal gemeenten aangesloten op het e-depot van BHIC. Het 

Werkvoorzieningschap kan op eenzelfde wijze aansluiten op het e-depot, als de wettelijke 

termijn daarvoor is aangebroken (20 jaar).  

 

Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats (KPI 6). 

Alle te bewaren archiefbescheiden ouder dan twintig jaar zijn overgebracht naar het BHIC. In 

het in 2018 toegezonden verslag is uiteengezet welke archiefstukken het betreft.  

Vanaf 2017 worden alle stukken alleen digitaal bewaard (hiervoor is in 2017 door het 

Dagelijks Bestuur een vervangingsbesluit vastgesteld).  
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Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots (KPI 7). 

De archiefbewaarplaats van het BHIC in de Citadel in ’s-Hertogenbosch fungeert als  

archiefruimte voor de blijvend te bewaren archieven en op termijn te vernietigen 

archiefstukken van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.    

 

 

 

 

 

 

 

Oss, 10 maart 2020 


